
2007.a. TEGEVUSARUANNE 
 
Asutuse nimetus -Sillamäe Kannuka Kool 
Postiaadress, telefon, e-mail – Geoloogia 13, Sillamäe - 40233, 3974044, 58190790 
 kannukakool@hot.ee 
Juhataja/direktor- Juri Nikitin 
 
Üldandmed: 

2. Asutuse eesmärgid ja põhitegevused (vt. oma Põhimäärusest) 
• Õppimise kõrgema taseme säilitamine 
• Keelte süvaõppe 
• IKT areng ja nende kasutamine õppeprotsessis 
• Mitmekülgselt arenenud isiku kasvatamine, kes oskab hoolikalt suhtuda 

erinevate rahvuste tavadesse ja kommetesse.  
 
3. Õpilaste/ laste arv  ja klassikomplektide /rühmade arv на 07.09.2007г. 

• 447 õpilast, 20 klass-komplekti, 46 õpperuumi 
 

4. Klassikomplektide/rühmade  arv ja  laste arv kooliastmeti/sõime ja 
aiarühmades laste arv на 07.09.2007г. 
• 1-3 klassid: 5klass-komplekti, 99õpilast, algklassi koolis 8 

õpperuumi 
• 4-6 klassid: 5 klass-komplekti, 114 õpilast 
•  7-9 klassid:6 klass-komplekti,128 õpilast        36 ruumi 
•  Gümnaasium:4 klass-komplekti, 106 õpilast 
 

5. Huviala-ja aineringid ja osavõtjad  arvuliselt  
• Spordimängud-12 
• Spordimängud-13 
• käsitöö-19 
• umelõe rutški (osavad käed) -12 
• keskkonna ring-14 
• Laulukoor-31 
• Vokaal-12 
• Kirjanduse ring-12 
• Vene sõnaloomingu armastajad-12 
• Vene kultuuri tundmine-30 
• Mängutuba-20 
• Inglise keel (tasuline tegevus)-95 

6. ürituste arv, mis oli läbi viidud ja osalejate arv neis, (eredamad näited) 
7. Osalus konkurssides/festivalides (maakondlikud, vabariiklikud jt.) 
 
 
 
 

2007.aasta üritused 
 



19.01.2007  -  toimus Sillamäe linna õpilasnõukogude regionaalne foorum. Foorumi 
teemaks oli „Riigikeeles õppimise perspektiivid Ida-Virumaal ja sellega seotud 
väljakutsed”. (60 inimest) 
 
30.01.2007  - Kannuka Kooli külastasid Haridusministeeriumi,  Tallinna 
linna haridusasutuse, koolide ja lasteaedade ning SMI esindajad. Kokku 45 inimest. 
                                    
   Eesmärk: kakskeelsete klassidega tutvumine (osa õppeaineid 
toimub eesti keeles). 
                                   Külastasid järgmisi tunde: kunstiõpetus (1.B klass) 
                                                                              muusikaõpetus ( 2.A klass) 
                                                                              loodusõpetus (6.A ja 6.B klass) 
                                                                              eesti kirjandus (10.A ja 11.B klass) 
                                   Kokkuvõteks sai ümmarlaud, kus arutati küsimused 
eestikeelsest õppeainete õpetamisest. Ümmarlauast osalejad hindasid meie kooli 
 kogemuse positiivselt. 
02.02.2007 – 03.02.2007  -  Toimus 11.A klassi õpilaste koos sõpradega Keila 
Gümnaasiumist Peipsi järve äärde. Eesmärk : vanausuliste tavadega tutvumine. (60 
 inimest) 
28.02.2007 – 01.03.2007 - Toimus 10. – 12.klasside õpilaste väljasõit Lõuna-Eestisse 
 (kirjanduspaigad). (40 inimest) 
09.03.2007                 Toimus „KВН”, millest võtsid osa Vanalinna Kooli, Astangu 
Kooli, Kannuka Kooli ja Kutsekooli meeskonnad. (60 inimest) 
                                    
18.03.2007 – 26.03.2007 -   Toimus reis Strassburgi. (30 inimest). 
21.03.2007         Meie kooli õpilased võtsid osa linna laulukonkurssist „Laulukarussell 
– 2007”.  
                                    Kooli esindasid 3 õpilast vanusekategoorias 13-14-aastased: 
Veera Jegorova, Janina Tšudakova ja Vitali Tribelgorn. 
                                     
12.04.2007  Osalemine linnafestivaalis „Pipi-Pikksukk” programmi 
„Lasteraamatu nädala” raames. (20 inimest) 
                                     
27.04.2007 – 29.04.2007 – Kooli majanduskampaania „Kannuka” võttis osa X Tuula 
rahvusvahelisest laadast. (10 inimest) 
                                     
09.05.2007  Osalemine kõnekunsti linnakonkurssis. (1 inimene) 
10.05.2007  Osalemine äriplaanide konkurssis „Noorte ideed 
linnajuubeliks”. Saime auhinna nominatsioonis „Reaalse kehastamise eest”. 
                                     
11.05.2007 Noorem laulukoor (3.-4.klassid) sai kolmanda kategooria 

Laulupeol osalemiseks. (24 inimest) 
                                    

01.06.2007  Toimusid „Mängud looduses” (2.-8. klassid). (terve kool) 
29.06.2007 – 01.07.2007 – võtsime Laulupeost osa Tallinnas. (24 inimest) 
26.10.2007  Toimus „Fashion Time” (100 inimest) 
02.11.2007 – 07.11.2007 – võtsime osa A.Puškinile pühendatud konkurssist. (15 
inimest) 



09.11.2007  Toimusid „Meestemängud” linna koolide ning kutsekooli 
meeskondade vahel. Meie kooli meeskond võttis I koha. (12 inimest) 
                                    
09.11.2007  Toimus teabetund 11. ja 12. klasside jaoks „Õppimine 
välismaal, ülikoolid- parnerid” (60 inimest) 
                                    
12.11.2007  võtsime osa kodanikupäevale pühendatud eelturniirist Jõhvis. 
(10 inimest) 
15.11.2007  Osalesime seminaris „Sillamäe linnakeskuse projekteerimine”. 
(15 inimest) 
23.11.2007  Külastasime Sillamäe linnavalitsust, kohtusime linnavõimu 
esindajatega, käime ekskursioonil linnavalitsuse hoones. (25 inimest) 
                                    
26.11.2007  Kodanikupäev. 5.-6. klasside õpilased võtsid osa viktoriinist 
Narvas noorterühma 
                                   V.I.T.A. projekti järgi. Meie kooli 6.klass võttis III koha. 
26.11.2007   Kodanikupäev. Toimus interaktiivne mäng „Kodanik” .(50 
inimest) 
26.11.2007  Kodanikupäev. Toimus kohtumine Riigikogu esindajaga Olga                       
Sõtnik teemal 
                                  „Noorsooinitsiatiivi toetamisega seotud küsimuste lahendamise 
võimalused” (60 inimest) 
 
27.11.2007  Toimus seminar teemal „Euroopas töötamise võimalused 
noortele” (60 inimest) 
28.11.2007  Võtsime osa Eesti Vabariigi 90-aastpaevale pühendatud 
seminarist. (15 inimest) 
30.11.2007  Külastasime Tallinna infolaata „Teeviit”. (70 inimest) 
03.12.2007  Pojekti „Minu Riik” raames toimus 9.-11. klasside väljasõit 
Tallinna. Külastasime presidendi lossi, Riigikogu, kohtusime „Roheliste” partii 
 esindajatega, olime SEB peakontoris, liuväljal. (40 inimest) 
                                    
07.12.2007  Toimus üritus „Nüüd me oleme gümnaasiumi õpilased ” (40 
inimest) 
13.12.2007  toimus talentide festivali gala-kontsert „Tähesadu – 2007” (30 
inimest) 
20.12.2207  toimusid jõulupeod 1.-2.klasides ja 3.-4.klassides. 
 
 
 
Majandusandmed:  raamatupidamise andmed seisuga 31.12.2007.a. 

1. eelarve kogumaht  13525779 krooni, sellest  
kohalik eelarve-6348099еек, riiklik eelarve-7177680 EEK 

-  töötasu ja         
kohalik eelarve -2500270 EEK, - riiklik eelarv 6011830 EEK 
-  majanduskulu (kas oli majandus- ja personalikulu kokkuhoidu ?) 
kohalik eelarve -2196839 EEK, riiklik eelarve -1165850 EEK 
 

2. kinnitatud kohamaksumus, 2007.a. 
8196EEK  



3. Toidupäeva maksumus -10.42еек 
4. lastevanemate osalustasu, sellest õppevahendid 

                                            -   õppevahendid-37000еек (inglise keel) 
5. tasulistest teenustest (loetleda millistest) saadud tulu 

• 316000еек tasulise ringi tegevus 
• rentimine, paljundamine, muud tulud-48000еек 

6. Millistest projektidest saadud toetusi 
- Мuukeelne õpilane-115942eek 
- Õpilaste vahetus-32000eek 
- Euroscola-103000eek 
- Kooli territooriumi heakord -180000еек 
- Tiigrihüpe - 25000еек 
- Gloobe-129000eek 
- Minu Riik-5000еек 
- Linnaüritus „КВН” -5000еек 
- Majandusprojektid-8000еек 

7. investeeringud, mida tehti ja millises mahus ? 
• 1650990еек –WC ruumide remont, plastakende paigaldus, 

platsi asfalteerimine, tuletõrjeuste paigaldus, loengusaal -  
eelarved ja lepingud on kapitaalehituse osakonnas 

 
8. jooksev remont, mida tehti ja millises mahus ? 

o 514709еек –katuse remont, üldkasutusruumide remont, 
õppeklasside remont 

 
Andmed personali kohta: 
1. Töötajate arv, sh.          

- Kokku-83 inimest, sellest 
- juhid ja asetäitjad- 2  
- õpetajad-44  
- muu pedagooline personal (huvijuht, abiõpetaja jne.) -

2 
- tehnilised ja teenindavad töötajad-35 
- lepingulised töötajad 

 
2. Töötajate koolitused 

- koolituseks planeeritud vahendid ja nende kasutamine 
      177310еек, 100% kasutamine 
- kui suur % oli koolituseks planeeritud töötasufondist 

2.95% 
- mitu inimest osales koolitustel 

1. õpetajad -38 inimest 
2. muud töötajad-5 inimest 

- nimeta töötajatele enam meeldinud koolitusfirmad 
1. OÜ Kersti Võlu koolituskeskus 
2. Tartu Ülikooli Narva kolldž 
3. OÜ Õppekeskus Intellekt 
4. Merlecons 
5. Tiigrihüpe 

 



Muud olulised sündmused, saavutused, tegemised, muutused või otsustused , mis 
2007.a. oli asutuse töös  kindlasti märkimisväärset ! 
 
Õppetegevus: 
 
Ainete õpetamine eesti keeles 
 
 

� Esimesest klassist alates on loodusõpetus, ühiskonnaõpetus, kunst, tööõpetus 
� Kuuendast klassist alates on loodusõpetus ja geograafia 
� Algkoolis on ainete terminoloogia õppimine eesti keeles  
� Gümnaasiumis on eesti kirjandus 

 
Võõrkeeled 
 

� Kooli õpilastele pakutakse ringitegevus - alates  teisest klassist on inglise 
keele õppimine kahes variandis: mahus 2 tundi nädalas ja 15 tundi nädalas. 

      http://www.zone.ee/ace-kannuka/ 
 
 

�  Võõrkeele põhiõppimine algab neljandast klassist 
10. klassis õpilastel on võimalus valida teine võõrkeel 

 
    
 
Täiendavad võimalused 
 

� 1.-4.-klassides aine „Arvuti koolis” õppimine 
� Ukraina keele õppimine 
� „Esimesse klassi tulijate kool” 
� E-kool 
� Kooli veebileht 

     http://kannukakool.edu.ee 
 
 
Õppimise tulemused 
 

� Üle 50% õpilast õpivad „4” ja „5” 
� Riigieksamite tulemuste järgi on kool 100 Eesti parimate koolide nimekirjas  
 

http://kannukakool.edu.ee/rus/info/statistic/Rez-ty_Gosov-1999-2007.doc 
 
 
Võitjad ja auhinnavõitjad 2006-07 õ.a. 
 

� Rahvusvaheline matemaatika olümpiaad – 3 koht 
� Rahvusvaheline laat- «Parim turundusstrateegia» 
� Matemaatikavõistlused (välised) – 8. ja 10. koht 
� Inglise keele maakonna olümpiaad-1. ja 3. koht 
� Muusika maakonna olümpiaad–1. ja 3. koht 



� Õpilaste linnaspartakiaad- 1. koht  
� Riiklik ajaloo konkurss-1. ja 2. koht  

 
Linna olümpiaadid: 

� matemaatika-2. ja 3. kohad 
� keemia –1. ja 2. kohad 
� bioloogia-2. ja 3. kohad 
� geograafia-2. ja 3. kohad 
� ajalugu-1.,2. ja 3. kohad 
� füüsika- 2. ja 3. kohad 

 
IKT kasutamine: 

• Koolis on üle 70 arvuti, neist: 
1. 28  kasutavad õpilased (2 õppeklassi) 
2. 36  kasutavad õpetajad ( õpperuumides) 
3. 9 kasutatakse õppeprotsessi korraldamiseks (direktor, õppealajuhataja, 

huvijuht,majandusjuhataja,raamatukoguhoidja ) 
4. üle 60 on ühendatud Internetvõrguga (kiirus üle 10000кbps) 
5. 4 õpperuumi on varustatud videoprojektoritega, ühes õpperuumis on SMART-

tahvel 
 

 
 
 
Asutuse juht Juri Nikitin   
Allkiri 
 
Kuupäev   20.03.2008г. 
 
 
 
 
 
 
 


