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1. Õppeaasta kokkuvõte ja analüüs 2020/21 
 

Kuristiku Gümnaasiumi eesmärgid 2020/2021 õppeaastaks olid: 

 Distantsõppemeetodite ühtlustamine ja süsteemne kasutamine 

 HEV õpilaste ja kaasava hariduse tugisüsteemide arendamine ja täiustamine läbi õpetajate ja 

õpilaste toetamise 

 Arengukava koostamine 2021-2025 

 Õppekava ja ainekavade kaasajastamine ning uue loovtööde juhendi välja töötamine 

 Koolipere tervise- ja keskkonnateadlikkuse igakülgne edendamine hetkeolukorrast lähtuvalt 

Peamised tegevused eesmärkide täitmiseks olid: 

 Ainekavade (ainekaartide) täpsustamine ja sisuline kaasajastamine, pidades silmas muutunud 

ainetundide/kursuste arvu; loovtööde ja uurimistöö juhendi uuendamise töörühma koostöös uue 

juhendi välja töötamine 

 HEV õpilaste maksimaalne toetamine läbi individuaalse õpiabi; ümarlauad; õpiedukuse 

arutelukoosolekud; paremate füüsiliste tingimuste loomine HEV-õpilastele (moodulid, 

lisavahendis, spetsiaalne mööbel) 

 Tugimeeskonna täiustamine ja omavahelise koostöö parendamine 

 Mitmekeelsetele õpilastele lisakeeleõppe pakkumine läbi osalemise pilootprojektis 

"Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis" 

 IT lahenduste edasi arendamine, kogu koolipere liitmine ühtse mailisüsteemiga mugava, kiire 

ja turvalise ühenduse ning ühise õpikeskkonna kasutamiseks 

 Ühiste põhimõtete välja töötamine digi-/distantsõppeks (erinevad stsenaariumid), loetelu 

loomine meie koolis aktsepteeritavatest õpikeskkondadest 

 Arengukava mõttetalgute korraldamine; arengukava töörühma koostöös arengukava 

koostamine 

 Õpetajatele arvutikoolituste/ distantsõppe-keskkondade tutvustamise võimaldamine 

 Projektide “Liikuma kutsuv kool” ja “Roheline kool” tegevuste populariseerimine, õppeaia 

rajamine ja kooli füüsilise keskkonna mitmekesistamine 

Nendest ülesannetest lähtuti  kooli õppe- kasvatustöö protsessi juhtimisel ja hindamisel. 

30.08.2021 õppenõukogu koosolekul tehti kokkuvõte möödunud 2020/2021 õppeaasta tulemustest. 

 

1.1. Strateegiline juhtimine ja eestvedamine 

 

Haridus- ja innovatsioonikeskuse (edaspidi HIK) läbiviidud õpetajauurimuse 2021 andmetel on 80% 

meie kooli õpetajatest valmis osalema ja ka osalenud kooli arengu kavandamisel. 90% õpetajatest on 

hästi tuttav riikliku õppekavaga. 70% õpetajatest hindab, et tema sõnal on koolisiseste otsuste tegemisel 

mõjujõud ja 68% nendib, et on osalenud oluliste otsuste tegemisel, mis puudutavad kooli arendamist. 

Vanemate rahuloluküsitlusest 2021 selgub, et 93,5% on rahul kooliga, kus nende laps õpib ja 86% 

hindab kooli koostööd vanematega heaks. Töötajate hulgas 2021. aastal läbi viidud rahulolu-uuringu 

andmetel arvab 67% õpetajatest, et saab oma juhilt piisavalt tagasisidet oma töötulemuste kohta, 74% 

on seisukohal, et juhtkond väärtustab tema panust ja tööd organisatsioonis, 81% on saanud tunnustust 

oma tööpanuse eest. 93% vastanutest väidab, et juht suhtub temasse hästi, aga samas vaid 57% tunneb, 

et juht kohtleb kõiki töötajaid võrdselt. 90% hindab kogu meeskonna läbisaamist ja koostöövõimet 



heaks.  82% õpetajatest vastasid, et saavad vahetult juhilt (õppejuht) alati infot ja abi tööalaste küsimuste 

korral ja 79% on seisukohal, et juhtkond kuulab nende ettepanekuid ja soove.  

Eelmise arengukava eesmärkide tulemuste analüüsist lähtub, et 83% õpetajatest on rahul infotundide 

süsteemse läbiviimisega juhtkonna poolt. 73% hindab küsitluste ja rahulolu-uuringute läbi viimist 

personali, õpilaste ja vanemate tagasiside saamiseks küllaldaseks ja hästi korraldatuks. 89% hindab 

õnnestunuks kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite kasutamist koolikorraldusliku tegevuse 

efektiivsuse tõstmisel. Koostöö ja osalusjuhtimise arendamist perioodil 2016-2020 hindab väga heaks 

30%, heaks 36% ja rahuldavaks 27% vastanutest. 71% töötajatest leiab, et sisehindamise ja 

arenguvestluste tulemuste analüüsimisel ja üldtööplaani koostamisel on aluseks võetud kooli 

arengukava. 66% on andnud hinnangu, et meie koolis seiratakse ja parendatakse pidevalt juhtimise 

kvaliteeti. Kuna see protsentarv on suhteliselt madal, tuleks juhtimiskvaliteedile ja ka –tõhususele 

varasemast enam tähelepanu pöörata. 

2020/21 õppeaastal täiendati mitmeid koolielu puudutavaid dokumente – viidi sisse muudatusi kooli 

kodukorda, kooli õppekavasse ja ainekavadesse. Õppekava muudatused olid tingitud eelkõige uue 

õppesuuna loomisest gümnaasiumis (multimeedia), aga ka kujundava hindamise rakendamisest 

oskusainetes terves II kooliastmes. Metoodikanõukogu otsusega tehti õppekavas ajutine erand seoses 

üleminekueksamite ära jäämisega kevadel 2021. Koolilõpueksami sooritamine oli vabatahtlik, aga 

soovituslik. Uurimistööde ja loovtööde kaitsmine toimus plaanipäraselt. 

Tõhustati ainekomisjonide tööd, pakkudes neile rohkem võimalusi oma ettepanekute esitamiseks nt 

kooli arengukava koostamiseks. Muudeti hindamisjuhendit, rakendus kujundav hindamine 

oskusainetele 6. klassis.  

Meie õpetajad soovisid vaadelda ja tagasisidestada oma kolleegide tunde ja arutada kolleegidega oma 

õpetamisega seotud väärtusi. Käesoleval õppeaastal toimus tundide külastamine distantsõppe ajal. 

Nutikuu raames toimus 16 avatud videotundi, kus õpetajad jagasid üksteisele parimaid praktikaid ja 

nippe. Avatud tundides oli korraga 1-10 külalist. Vajalik on jälgida, et õpetaja saaks töötada 

keskkonnas, kus ta on tunnustatud ja väärtustatud kui professionaal. Meie õpetajad panustavad oma 

tööga kooli üldisesse edusse, väärtustatakse aega, mis kulub koos kolleegidega õppematerjalide ja 

õppekava kallal töötamisele. 

Kooli tunnustati 2020/21 õppeaastal erinevate projektide läbi viimise eest. Märgati meie Liikuma 

Kutsuva Kooli ja Rohelise Kooli tegevusi. Saime tunnustust ka VR-projekti koordineerimise eest ja 

oma õpioskuste lõimitud ainekava esitamise eest IduEdu konkursile. Seoses Liikuma kutsuva kooli ja 

Rohelise kooli projektide tegevustega võõrustasime oma koolis mitmeid huviliste gruppe ja astusime 

üles ka virtuaalkohtumisel Leedu koolide esindajatega, kes pandeemia tõttu ei saanud planeeritud 

õppevisiidile tulla. 

TKG direktor Raino Liblik läbis 2020/21 õppeaastal Harno koolijuhtidest mentorite mahuka 

väljaõppeprogrammi. Õppejuht Karmen Kisel läbis sama programmi menteena.  

Suurimad väljakutsed kooli juhtimisotsuste langetamisel olid 2020/21 õppeaastal seotud distantsõppe 

katkendliku jätkumisega juba alates sügisest kuni maikuuni välja. Kevadel viis kool läbi 

distantsõppekogemusega seonduvad rahuloluküsitlused õpilaste ja lapsevanemate hulgas. Küsitluste 

tulemustest selgus, et  TKG õpilased hindasid distantsõppe kvaliteeti märkimisväärselt paremaks kui 

eelmisel õppeaastal ja olid õppekorraldusega rahul. Õppekoormuse mahtu hinnati mõistlikuks, 

õpetajate toetust kodus õppimisele heaks. Meie õpetajad viisid distantsõppe ajal läbi videotunde, mis 

aitasid õpilastel uut materjali mõista. Samas jäeti õpilastele piisavalt aega ka iseseisvaks tööks ja 

keelatud oli 100% tundide videos läbi viimine, kuna see oleks olnud ohuks laste füüsilisele tervisele ja 

poleks soodustanud ennastjuhtiva õppija arengut. Kool varustas peresid, kes seda vajasid, distantsõppe 

perioodiks tehniliste vahenditega. 57% õpilastest hindas, et said distantsõppel väga hästi hakkama, 32% 

nentis, et vahel esines üksikuid raskusi. 11% õpilastest oli distantsõpe raske. 77% vanematest olid nõus, 

et distantsõppel said nende lapsed hästi hakkama. Probleemidena loetleti internetiühenduse 



ebapiisavust, koduse kontrollija puudumist, tähtaegadest kinni pidamist, laste liigset arvutis olemist, 

vähest liikumist ja ka motivatsioonipuudust.  

2021 kevadel sai kool Haridusameti hanke läbi uued majasisesed moodullahendused, mööbli ning 

tehnilised vahendid, et planeerida eelkõige HEV-õpet paremini. 

Koostöös Lasnamäe LOV ja Tallinna HA toimusid linnalaager ja jätkus tasuta hommikupudru projekt. 

Kooli tegevusi kajastati Lasnamäe linnaosa lehes, ajalehes Postimees, Õpetajate lehes ja mitmel korral 

teleuudistes.  

Analüüsiti õppenõukogudes vastu võetud otsuste elluviimist. Toimusid iganädalased juhtkonna 

koosolekud ja jälgiti üldtööplaani ning arengukava  täitmist. Õppeedukuse analüüsimiseks ning vajalike 

tugimeetmete operatiivseks rakendamiseks viidi iga trimestri lõpus läbi õpitulemuste analüüsimise 

koosolekud kooliastmete kaupa. Distantsõppe perioodil toimusid iganädalased kollektiivi koosolekud 

Teams veebikeskkonnas, lisaks toimusid koosolekud kooliastmete kaupa klassijuhatajate ja vastava 

astme õppejuhi ning tugispetsialistide osalusel. Selliste koosolekute eesmärgiks oli võimalikult 

operatiivselt välja selgitada õpilaste abivajadus ja võimalused kodu-kooli koostöö tõhustamiseks. 

Juhtkonna eestvedamisel võimaldati kevadisel distantsõppe perioodil tuge ja abi vajavatel õpilastel 

koolis kohapeal õppimas käia, neile tagati seal tugi, tehnilised vahendid ja järelvalve. Võimalust kasutas 

igapäevaselt 10-20 õpilast. 

Peamiste teavituskanalitena olid jätkuvalt kasutuses erinevad maililistid ja eKool. Igapäevaselt ilmusid 

uudised koolis toimuvate tegevuste kohta ka kooli Facebooki ja Instagrami lehel.  

Õpetajate töö analüüsimiseks külastasid õppejuhid erinevate ainete õpetajate tunde. Uutele õpetajatele 

olid toeks ainevaldkonna spetsialistidest mentorid, kes lisaks juhtkonnale uute pedagoogide kohanemist 

ja rahulolu jälgisid ja vajadusel nõustasid. Kevadel 2020 toimusid kõigi ainekomisjonide 

väljasõidukoosolekud õppeaastast kokkuvõtete tegemiseks. 

Õpilaste arengu jälgimiseks ja arendamiseks olid sisse seatud HEV  õpilaste individuaalse arengu 

jälgimise kaardid; õpiedukuse arutelukoosolekud vajalike toetusmeetmete rakendamiseks; uurimis-ja 

loovtööde koostamise jälgimise  süsteem UTA. 

Õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse tagamiseks on koolis tööl valvelauatöötaja, kes saab nii koolimaja 

koridoridesse kui ka väljapoole maja paigaldatud turvakaamerate vahendusel jälgida toimuvaid 

tegevusi. Sügisel 2020 paigaldati valvelaua juurde ka termokaamera, mis võimaldab jälgida koolimajja 

sisenejate kehatemperatuuri ja aitab ära hoida haigete inimeste koolimajja sisenemise. 

 

1.2. Personali arengu toetamine 

 

HIK õpetajauurimuse 2021 analüüsist lähtub, et meie kooli õpetajatest 78% väärtustab mõtestatud ja 

elulähedast õppimist ja 54% praktiseerib koostöist õpetamist. 82% meie õpetajatest õpetab enda 

hinnangul õpilastele tõhusaid õpistrateegiaid, aga vaid 55% neist väärtustab tõhusaid õpistrateegiaid. 

Seega tuleks rohkem tähelepanu pöörata erinevate õpistrateegiate praktilisele kasutamisele, mitte vaid 

nende teoorias tutvustamisele. Samast uurimusest selgub, et 67% töötajatest on väga rahul suhetega 

töökollektiivis ja 75% on rahul oma töö sisuga ja 74% on rahul töökorraldusega. Samas on meie 

personal sageli üle koormatud, sest 66% töötajatest tunneb end ohustatuna läbi põlemisest ja meie 

õpetajad nendivad, et täielikult tunnevad nad end välja puhanuna vaid 3-4 hommikul nädalas. 70% 

uuringule vastanud töötajatest väidab, et on tööpäeva lõpuks täiesti läbi. Sellest lähtudes tuleks õpetajate 

koormused siiski kriitiliselt üle vaadata ja vältida ületundide andmist ning rohkete asendustundide 



määramist samadele inimestele. Asendustundide mure lahendamisel võiks püüda kaasata koolivälist 

abi, et oma töötajaid säästa või siis võimalusel ka tehnilisi abivahendeid või paindõpet, kus õpilased 

saaks õpetaja puudumisel nt isolatsiooni või perekondlike põhjuste tõttu õppida distantsilt või 

iseseisvate ülesannete abil. Ületundide andmise ei ole samas meie koolis valdav probleem, kuna näiteks 

HIK uuringule vastajad töötavadki keskmiselt 1,0 koormusega. Väsimise põhjustena tuuakse õpetajate 

poolt välja suured klassid ja keerukas õpilaskontingent (suur eesti keelest erineva kodukeelega laste 

protsent klassides, HEV-laste õpetamine suures tavaklassis), samuti keeruline aeg, kus tuleb palju 

lisatööd teha ja ise juurde õppida nt videotundide ette valmistamisel. Meie kooli õpetaja on keskmiselt 

45-aastane ja uuringu tulemuste põhjal töökoha vahetamine või meie koolist töölt lahkumine tema 

lähima 1-2 aasta plaanidesse ei kuulu. 

Õpilaste rahulolu-uuringust, mis viidi läbi kevadel 2021, selgub, et nad hindavad oma klassijuhatajate 

igakülgset tuge. 73% vastas, et klassijuhataja on nende jaoks alati olemas olnud ja vajadusel nõustanud. 

Õpilaste hinnangul on õpetamise kvaliteet distantsõppel märgatavalt paranenud. 71% neist ei vajanud 

distantsõppel ei õpetajate ega lapsevanemate lisaabi. 

Lapsevanemate kevadisest rahuloluküsitlusest selgub, et 90% hinnangul on meie kooli õpetajate ja 

õpilaste omavahelised suhted head. 83% vanemate hinnangul saab tema laps klassijuhatajalt piisavalt 

tuge ja nõustamist ja 87% vanematest on klassijuhatajaga hea kontakt. Väitega, et Kuristiku 

Gümnaasiumis on professionaalsed õpetajad ja õppetöö kvaliteet on kõrge, on nõus 81% vanematest, 

väitega ei nõustu vaid 8% vastanutest, ülejäänud ei oska kommenteerida. 80% vanemate hinnangul saab 

tema laps õpetajalt piisavalt ja õiglast tagasisidet oma õpitulemustele. 

Töötajate tagasisidest arengukava eesmärkide täitmisele lähtub, et 70% vastanute hinnangul on 

õppeaasta kokkuvõtted ja eneseanalüüsi vormis muutunud ülevaatlikumaks ja paremaks. 71% 

hinnangul on piisavalt kasvanud üldpädevuste arendamist toetavate koolituste hulk. 67% hinnangul on 

arendatud meeskonnatöö oskusi, samas 32% vastanute hinnangul on nimetatud oskuse rakendamisest 

ainetundides endiselt vajaka jäänud. 64% hinnangul on klassijuhatajate ja aineõpetajate koostöö 

paranenud, siin on veel tublisti arenguruumi. Väga kõrgelt hinnatakse turvalisuseteemaliste koolituste 

ja õppuste süsteemset läbi viimist, nende korraldusega on rahul 86% töötajatest. IKT-alaste 

täienduskoolituste mahtu ja sisu hindab piisavaks 85% töötajatest. Problemaatiline on töö HEV-

õpilastega ja õpetamine multikultuurses klassiruumis. Selle arengut hindab pigem heaks küll 67% 

vastanutest, samas 33% on rahulolematud pakutavate tingimustega. Samuti vajab kindlasti täiustamist 

muutunud õpikäsituse koolituste korraldamine, nende toimumist ja sisu hindab piisavaks vaid 50% 

õpetajatest, seega on lähiaastatel vaja koolitusplaani lisada just antud teemalisi täiendkoolitusi. 60% 

peab kasulikuks ja vajalikuks koolituste kogemuse jagamist kolleegidega. Küsitluse tulemustest selgub, 

et töötajad pigem ei ole rahul meie kooli tunnustussüsteemiga – 55% vastanutest hindab, et see on hästi 

arenenud, aga 24% on pigem rahulolematud ning 21% täiesti rahulolematud. Uuel õppeaastal tuleb uue 

direktori eestvedamisel töötajate tunnustussüsteem üle vaadata. 

Kevadel 2021 viidi kooli juhiabi M. Blähhini eestvedamisel töötajate hulgas läbi ka töörahulolu ja –

motivatsiooniuuring. Uuringust selgus, et palk (1%), lisatasud (1%), tunnustus (5%) ning turvalisus 

(1%) ei olegi ainus ja tähtis motivaator töötajate jaoks. Jooniselt võib näha, et enim vastajatest (19%) 

peavad kõige tähtsamaks motivaatoriks töökaaslasi. Teisel kohal motiveerib töötajaid töö iseloom ja 

rahulolu tehtud tööga (16%). 14% vastajatest peavad väga tähtsaks juhi positiivset suhtumist oma 

töötajatesse (14%) ja töökeskkonda ning tingimusi (14%), millele järgnes eneseteostus- ja 

arenemisvõimalused (13%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Iga töötaja poolt valitud olulisemad kolm motivaatorit 

Samast uuringust selgub, et töötajad on rahul töökoormusega (60,5%), tööruumidega (54,8%), väga 

rahul kolleegidega (41,9%) ning juhtkonna tööga (46,5%). Selgus, et 9,5% töötajatest on rahulolematud 

puhkepausidega, kuigi 42,9% töötajatest arvavad vastupidist. Töötasu põhimõtetega osas olid 44,2% 

neutraalsed ja 41,9% vastajatest on tasustamise põhimõtetega rahul. Töötasuga on rahul 44,2% 

vastajatest ja ei ole rahul 14%. Esineb väga väike protsent töötajatest, kes ei ole rahul ühisüritustega 

(11,6%), puhkepausidega (2,4%), töötasu- (14%) ja tulemustasuga (2,3%) ning töökoormusega (7%). 

HARNO üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlusele vastas meie koolist 43 õpetajat. 

Küsitluse tulemused võrrelduna Eesti keskmisega on kuvatud diagrammil (Lisa 1). Võrreldes eelneva 

perioodiga (õpetajad vastasid samale küsitlusele viimati 2018. aastal) ei ole olulisi muudatusi meie 

õpetajate hinnangutes toimunud, märgata on küll rahulolu vähenemist mitme faktori osas, aga see 

tendents on näha ka riikliku keskmise tulemuse puhul ja on ilmselt suuresti seotud raskete aegadega 

hariduses üldiselt (pandeemia, ootamatu distantsõpe, ülekoormus, kaasava hariduse probleemid ja 

vajadus lisarahastuse järele). Meie õpetajad hindavad endiselt riigi keskmisest enam laste 

liikumisvõimalusi koolis, kooli pakutavaid digilahendusi, oma tööruumide võimalusi ja –vahendeid 

ning koolijuhi nõudlikkust. Vabariigi keskmisest märkimisväärselt vähem ollakse rahul õpetajaameti 

mainega, juhi poolt antava tagasisidega, koostöise ja õppijakeskse õpetamisega. 

2020/2021 õppeaastal oli koolis töötajaid 95, neist õpetajaid 81, sealhulgas 3 õpiabi õpetajat ja 1 

eripedagoog ja 2 eesti keele õpetajat I kooliastmele programmi „Professionaalne eestikeelne õpetaja“ 

raames. Koolis töötab sotsiaalpedagoog, kaks psühholoogi, logopeed, raamatukoguhoidja, 

haridustehnoloog. Aastaringselt töötasid I kooliastmes kolm õpetaja abi, kuna klassid on väga suured, 

õpilaste arv üle piirmäära ja üle kolmandiku õpilastest vene kodukeelega. Koolis töötanud õpetajad olid 

valdavalt nõuetekohase kõrgema haridusega, kvalifikatsioonile vastab täielikult 59 õpetajat. Osad 

õpetajad läbisid õppeaasta ajal magistriõpet, õpetajad Metsala-Niglas,  Suvi, Märdin ja Kundla osalesid 

„Noored kooli“ programmis.   
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Õppeaasta jooksul lahkus koolist seoses töökoha vahetusega Katrin Lehtma. Õppeaasta lõpul lahkusid 

perekondlikel põhjustel või seoses töökoha vahetusega Hele Täht, Merike Metsala-Niglas, Merike 

Hirvoja. Lapsehoolduspuhkusele läksid inglise keele õpetaja Suvi ja kunstiõpetuse õpetaja Sussen.  

Täienduskoolitust on võimaldatud kõigile õpetajatele. Koolituste planeerimisel juhinduti nii 

uuendustest hariduspoliitikas, arengukavast, konkreetsetest vajadustest kui ka õpetajate soovidest. Oma 

kogemusi ja kursustel saadud materjale ja infot edastati metoodikanõukogu koosolekutel ja 

ainekomisjonides. Lähtuvalt keerulisest pandeemia-ajastust toimusid mitmed koolitused virtuaalselt 

videokoolitustena.  

19.10 toimus kogu kollektiivile Ott Kiivikase koolitus: „Uus algus“ – teemaks, kuidas anda lubadusi ja 

neist kinni pidada, jõuda püstitatud eesmärkideni, leida motivatsiooni ja teha seda jätkusuutlikult? 20.10 

ja 21.10.2020 osalesid 50 õpetajat Sisekaitseakadeemia koolituspäeval „Ohtude ja süütegude ennetus“, 

kus saadi teadmisi kriisiolukorras toime tulekuks ja ohtude ennetamiseks. 29.10 toimus Baruto koolitus 

„Õpilase motiveerimine ja eneseusk“ kogu kollektiivile. Veebruari koolivaheajal osalesid kõik meie 

töötajad teoreetilisel esmaabi andmise koolituspäeval, mille läbiviijaks oli Punane Rist. Koolituse 

praktilised moodulid toimusid aprillis ja juunis. Kõigi õpetajate esmaabitunnistused said uuendatud. 

19.04 osales kogu kollektiiv „Mõttemaru“ koolitusel „Lapse psühholoogia ja teismelise aju 

iseärasused“, kus õpetajatele pakuti teadmisi, selgitusi ja soovitusi just noorukite käitumis- ja 

mõtlemismotiivide kohta, mis aitavad kaasa edulugude ja koostöö tekkele, edendamaks noorte vaimset 

tervist ja eneseotsinguid ning hoidmaks õpetajat tegutsemistahtelisena. Aprillis toimusid nutikuu 

ürituste raames koostöötunni ajal praktilised videotunni koolitused MS Teams võimaluste 

tutvustamiseks. 

Lisaks võimaldati õpetajatele põhjendatud ja vajalikke individuaalseid koolitusi, millest suurem osa oli 

vajalik tööalase kvalifikatsiooni tõstmiseks, aga loomulikult ka õpetaja ainealaseks arenguks.  

 

Jätkus aktiivne osalemine erinevates projektides: Liikuma kutsuv kool, Roheline Kool, Tervist edendav 

kool, Erasmus+KA2, jalgrattakoolitus, liikluskasvatusprojekt „Peatu, vaata veendu!“, Haridusameti 

tasuta muuseumitundide projekt ja KIKi keskkonnaprojektid.  

Tingituna keerulisest pandeemia- ja piirangute olukorrast jäid ära ülekooliline Tagasi Kooli 

projektipäev ja ka teadlaste päeva üritused. 

K. Ratassepa eestvedamisel jätkus Erasmus+ õpetajate õpirände projekt, mille toel saavad õpetajad end 

veel ka algaval õppeaastal välismaal koolitada, lõpptähtajaks on hetkel määratud 31.12. 2022.  

Õpetajate tööga tutvumiseks külastati erinevaid ainetunde ja pedagoogidega viidi läbi arenguvestlusi. 

Kõigil uutel õpetajatel oli septembrist detsembrini isiklik mentor, kelle ülesandeks oli uue töötaja 

kohanemise jälgimine, juhendamine nii organisatsioonikultuurilistes kui pedagoogilistes küsimustes ja 

uue õpetaja tundide analüüsimine. Enamik uutest õpetajatest kohanes hästi ja jätkab tööd meie majas. 

Kooli mentor-süsteem pälvis uute tulijate poolt ära märkimist ning tunnustamist. Uusi esmakordselt 

alustanud klassijuhatajaid (Aljaste, Neito, Tibar) juhendasid regulaarselt õppejuhid. 

2020/21 oli Tallinnas klassijuhataja aasta. Seoses sellega pöörati varasemast suuremat tähelepanu just 

klassijuhatajatööle. Igakuiselt said nii kolleegid kui ka vanemad ja õpilased ise teha märkamisi ja 

tähelepanekuid, et avaldada kiitust ja tunnustust oma klassijuhatajatele, mille tulemusel valiti oktoobrist 

kuni maini igal kuul Kuu Klassijuhataja, kes esitati tunnustamiseks ja Tallinna haridusametile. 

Märtsikuus sai linna kuu klassijuhataja tiitli meie 3b klassijuhataja Siiri Vilgats. 

Jätkus igakuine Kuu Tegijate valimine, kus ÕE ja kolleegide poolt esitatud kandidaatide hulgast valiti 

silmapaistvate või eeskuju näitavate tegude eest tunnustamiseks õpilane/õpilased ja õpetaja/d. 



Kevadisel viimasel üldkoosolekul tunnustati õpetajaid, kes olid koolis õpetanud esimest aastat, lisaks 

tunnustati Anu Karust, Siiri Vilgatsit, Margarita Eerot, Karmen Kiselit, kes on aastate jooksul kõige 

usinamalt koolitustel käinud, tiitliga „Kuristiku aasta õppija“.  Kollektiiv tänas ja tunnustas aasta lõpus 

oma direktorit Raino Liblikut, kes samuti lahkus 1.08.2021 ja asub uuest õppeaastast juhtima Mustamäe 

Riigigümnaasiumi loomist uue kooli direktori rollis. 

Juhtkond kiitis ja tänas kogu koolipere, et tavapärasest erinevas õppekorralduses säilitati õppetöö 

kvaliteet ja positiivne suhtumine. Töötajad olid kaasatud läbi erinevate komisjonide, õppenõukogude ja 

töörühmade koolielu oluliste probleemide ja muudatuste lahendamisse ning otsustamisse.  

Pedagoogide tegevuse toetamiseks töötasid koolis nii HEV-koordinaator, psühholoogid, 

raamatukoguhoidja, logopeed, sotsiaalpedagoogid, abiõppe õpetajad ning välisvabatahtlik Venemaalt. 

Seoses I-II kooliastmes erivajadusega õpilaste arvu kasvuga suurenes vajadus väikerühmades toimuva 

individuaalsema õppe järele. Eripedagoog Anu Karus, eesti keele õpetajad Eha Keel ja Heli Jakobson, 

keemia õpetaja Andre Roden, matemaatika-füüsika õpetaja Taavi Simson, klassiõpetajad Anna 

Klepinina ja Kristin Pannerlein, õpetaja abid J. Domnina, O. Tribštok ja M. Pallas ning projektiõpetajad 

Lissi Sau ja Külli Toom õpetasid 2020/21 õppeaastal õpilasi või väikerühmi individuaalse tunniplaani 

alusel, mis kergendas teiste pedagoogide tööd. 

Enamik  Kuristiku Gümnaasiumi õpetajatest töötab täiskoormusega, magistriõppes olevatel õpetajatel 

on õpetamiskoormust hajutatud ja püütud vastu tulla nende soovidele, et toetada õppe läbimist.  

 

1.3. Koostöö ja suhtlemine 

 

Eelmise perioodi arengukava eesmärkide täitmise analüüsist selgub, et 51% õpetajate hinnangul on 

toimunud piisavalt ühisprojekte ja tegevusi koostööd teiste koolidega, 31% vastanute hinnangul on 

koostöö olnud ebarahuldav. Tuleb tunnistada, et koostöö on viimasel kahel aastal jäänud väheseks 

eelkõige just pandeemia tõttu, mis sunnib kontaktkohtumisi vältima. Eelkõige sel põhjusel pole saanud 

toimuda meie traditsioonilised mitmeid koole kaasavad üritused Rammumees, Nobenäpp, Halloweeni 

kõrvitsate lõikamine koos külalisvõistkondadega.  

73% töötajate hinnangul on kooli kodulehe uuendamine olnud õnnestunud ja 56% leiab, et 

gümnaasiumi meedia õppeaine integreerimine kooli mainekujundusega on õnnestunud. Siinkohal on 

vastanute protsent ilmselt veel madal, kuna multimeedia õppesuund alustab alles sügisel 2021 ja 

esimesed tulemused, kuidas antud õppesuuna loomine saab kooli maini kujundamisesse panustada, 

peaks selge olema kevadel 2022. 83% vastanute hinnangul on meie kooli tegemiste kajastused meedias 

ja kodulehel positiivsed ja piisavad. 

71% töötajatest arvab, et kooli tuntust on aidanud suurendada lahtiste uste päeva ja erinevate 

kogukonnale avatud ürituste korraldamine. 60% hinnangul on õnnestunud ettevõtmine lähemate 

valdade ja Tallinna põhikoolide külastamine, et populariseerida õppimisvõimalusi meie kooli 

gümnaasiumiosas. Tuleb tunnistada, et põhikoolide külastamine on viimasel paaril aastal tervisenõuete 

tõttu küll pausil olnud, aga esimesel võimalusel tuleks seda siiski jätkata, kindlasti võiks siin initsiatiivi 

võtta Õpilasesindus.  

Koostöö ülikoolide ja teiste hariduse valdkonna asutustega on meie õpetajate hinnangul kasin – 56% 

hindab selle ebapiisavaks. Samuti võiks varasemast enam kaasata vanemaid koostöös hoolekoguga 

kooli arendustegevusse, perepäevade ja laste õppepäevade korraldamisesse, selle hindab hetkel 



piisavaks 53% tagasiside andnud õpetajatest. 54% õpetajate hinnangul on vilistlaste kaasamine koolielu 

rikastamisesse läbi tagasi kooli projekti meil hästi õnnestunud.  

Lastevanemate rahuloluküsitlusest selgub, et valdavalt saavad nad info koolis toimuva kohta eKoolist, 

aga ka klassijuhatajalt ja kooli kodulehelt. Õppetöö rikastamise võimalustega, mida kool läbi koostöö 

ja erinevate projektide pakub, on rahul 89% vanematest. 85% vanematest hindab kooli koostööd koduga 

heaks ja vaid 7% hindab selle ebapiisavaks.  

2020/21 õppeaastal toimus spordialane koostöö Pirita Spordikeskusega, Tondiraba sulgpallikooli ja My 

Fitness Spordiklubiga. Lisaks toimusid mitmete spordiklubide poolt läbi viidavad treeningud meie 

koolis. Lisaks korraldati koostöös Päästeametiga tuletõrje-spordipäev. 

Koostöö lastevanematega toimus läbi üld- ja klassikoosolekute, infolistide ja oli tingituna 

pandeemiaolukorrast pigem virtuaalne. Suuri kontserte ega ühisüritusi ei saanud läbi viia, sügisesed 

üldkoosolekud toimusid videokoosolekutena. Koostöö parendamiseks kooli ja lastevanemate vahel 

viidi läbi ümarlaudu, kuhu kaasati nii vastava klassi aineõpetajad, juhtkonna esindaja, tugispetsialistid 

kui ka lapsevanemad koos lapsega. Koostöös vanematega toimus projekt „Tööle kaasa“ 15. veebruaril, 

kus õpilased said võimaluse lapsevanemaid töövarjuna saata. Seoses distantsõppega jäi ära 

traditsiooniline avatud uste päev vanematele. Samas tihenes kaugõppe perioodil aineõpetajate ja 

klassijuhatajate suhtlus vanematega ning kooli ja kodu suhtlus tervikuna. Toimusid lastevanemate 

koosolekud veebi vahendusel. 

Lapsevanematel oli võimalik saada igakülgset infot ja abi koolielu erinevate probleemide 

lahendamiseks nii erispetsialistide, klassijuhatajate, juhtkonna, e- kooli, kooli kodulehekülje või kooli 

FB-lehe kaudu. 

Jätkus koostöö lasteaedadega – Mahtra, Priisle ja Kivila lasteaiad. Õpetajate päeva raames käisid meie 

õpilased lasteaedades abiks, talvel viidi lasteaedadesse meie kooli tutvustavaid infomaterjale.  

Kooli tegevusi ja üritusi kajastati erinevates meediakanalites, ära märkimist leidsid meie projektid nt 

avaldas meie 11b õpilane Jelizaveta Grintšuk artiklid meie klasside keskkonnategudest (Rohelise kooli 

projekt) ja õpilasfirmade edusammudest venekeelses ajalehes „Postimees“. Meie VR-projektist ja eesti 

keelest erineva kodukeelega lapse toetamisest ilmusid artiklid Õpetajate lehes.  

Kooli hoolekogu oli kaasatud nii eelarve-, õpilaste toitlustamise, keeleõppe arendamise, arengukava, 

koolisöökla  jms küsimuste arutellu ning lahendamisse.  

Õpilasesinduse tegevus oli suuremas osas seotud õpilasürituste läbi viimisega, samuti osalesid ÕE 

liikmed igakuise Kuu Tegija valimisel ja tegid mitmel korral ettepanekuid koolielu parendamiseks. 

Koostöö toitlustajaga OÜ Sensum on olnud väga konstruktiivne ja tõhus. Distantsõppe perioodil sai 

tänu toitlustaja paindlikkusele ja vastutulelikkusele võimalikuks sadade toidupakkide kiire ja 

võimalikult kontaktivaba väljastamine õpilastele/lapsevanematele. Lisaks loodi toitlustaja 

eestvedamisel Kuristiku Toidupank, kuhu kaasati ka Prisma peremarket ja meie kooli suurpered said 

toidupanga abil raskel perioodil suured lisapakid toitu. Toitlustaja arvestas igati koolipoolsete 

ettepanekutega ja oli maksimaalselt vastutulelik suure õpilasarvu paindlikul ja kiirel teenindamisel läbi 

õppeaasta. 

Koolimaja haldab hooldusettevõte Stell, kes teostab puhastus-ning remonditöid. Sügiseks 2020 sai kogu 

A-korpus sanitaarremondi. Toimusid mitmed kohtumised firma esindajatega teostatud tööde kvaliteedi 

ning võimalike uute lahenduste otsimise küsimustes. 



Kevadel 2021 sai kool läbi Haridusameti projekti hulgaliselt uusi lahendusi väikerühmades HEV-

õpilaste õpetamiseks – kaks helikindlat mööbli ja tehnikaga varustatud moodulklassi, kaks neljakohalist 

poolkinnist moodulit ja lisaks hulganisti vajalikku mööblit ja tegevusvahendeid. 

Keskkonnaprojektide kaudu on koolil tihe koostöö Tartu Loodusmajaga, kes koordineerib Roheliste 

koolide tegevust üle Eesti. KIK projekti õppekäikude rahastamiseks teeb kool efektiivset koostööd 

Lehola Keskkonnahariduskeskusega. Tasuta muuseumiharidusprogrammide rahastamiseks toimub 

koostöö Haridusametiga. Kooli eesmärk on pakkuda õpilastele mitmekesist õpet ka klassiruumist 

väljaspool, mis ei tooks õpilastele kaasa lisakulusid. 

Läbi Klass+VR projekti, mis algas juba 2019 aastal ja kestab kuni detsembrini 2021, teeb meie kool 

koostööd Pelgulinna Gümnaasiumi, Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi (TERA), Tartu Kivilinna 

Kooli ja Tartu Ülikooliga (koolituspartner). 

1. kooliastme õpetajatel oli koostöö Tallinna Haridusameti heategevusprogrammi "Märka ja aita" 

eestvedajatega, kelle abil on saanud abi vajavad õpilased endale soojad talveriided-jalanõud ning 

vajaminevad õppevahendid. 

 

1.4. Ressursside juhtimine 

 

Kooli eelarveliste ressursside aluseks oli õpilaste arv, mis 2020/2021 õ.-a. septembri seisuga oli 947 

õpilast. 

2020. aasta riiklik eelarve oli kokku 1 893 716 eurot (2019 - 1 839 819)eurot, millest töötasudeks 

kulutati 1 809 511 (2019 - 1 778 946) eurot koos maksudega; õpikuteks 52 105 eurot (2019 - 45 672), 

õppevahendid 21 600 eurot ja koolitusteks 10 500 (2019 - 15 201) eurot. 

2020. aasta eelarvesse lisandus omatulusid 59 838 (2019 - 85 794) eurot, sellest 20 618 (2019 - 27 511) 

eurot huviringide osalustasuks (eelkool, pikapäevarühm). Huviringide osalustasu kulus eelkooli- ja 

pikapäevarühma õpetajate töötasustamiseks. Ruumide rendi arvelt teenitud tulusid kasutati põhiliselt 

majanduskulude katteks. Raamatukogu fondid täienesid kohustusliku- ja uudiskirjanduse raamatutega.  

2020. aastal saadi eelarvesse juurde täiendavaid tulusid: 

Erinevate projektide toetuseks/rahastamiseks. Laulu- ja tantsupeo Sihtasutusest saadi kollektiividele 

toetust, vastavalt laulukooridele 1 005 eurot ja tantsurühmadele 2 745 eurot. Erasmus+ projekti toetus 

49545 eurot. Huvihariduse projektile saadi toetust 16 703 eurot ja kogupäevakool 21 400 eurot. Õppeaia 

rajamiseks saadi toetust 2202 eurot. Jalgratturi juhiloa koolituse projekti toetust saadi 900 eurot. Kooli 

liikumisala täiustamiseks saime 2 000 eurot; IKT keskkonna arendamiseks 1 050 eurot. Lisaks sai kool 

toetust: SA Innove P1 20 268 eurot; Covid19 termokaamerate soetamiseks 6 667 eurot; Covid19 IKT 

keskkond 9 790 eurot; klassi sisustus 10 628 eurot; klassi ümberehitus 27 756 eurot; HTM projektid 20 

610 eurot; SA Innove keelekümblus 1 001 eurot; KIK projektid 1 230 eurot; E-õpilaspiletid 1 021 eurot. 

Tagasivaates eelmise perioodi arengukava eesmärkidele andsid töötajad hinnangu, et õppemööbli 

uuendamisega muutunud õpikäsitust silmas pidades on rahul 53% vastanutest. 66% hindab spordialade 

ja õueväljakute edasi arendamist mitmekesise õppe läbiviimiseks väga hästi õnnestunuks. B-korpuse 

keskkonna õpilasesõbralikuks muutmisega on rahul 83% õpetajatest.  

 



1.5. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

HIK õpetajauuringust 2021 selgub, et 90% meie õpetajatest käituvad keskkonnasõbralikult ja 

väärtustavad keskkonnasõbralikku eluviisi. 65% õpetajatest hindab, et Eesti lähiaja prioriteet peaks 

olema rohepööre. Vanemate rahuloluküsitluse tulemustest selgub, et 89,5% vastanutest hindab kõrgelt 

lisavõimalusi, mida kool õppetöö rikastamiseks pakub (projektid, õuesõpe). 

Õppeaastal jooksul propageeriti igati ressursside säästlikku kasutamist. Rohelise kooli töörühm 

propageeris jätkuvalt elektri, vee ja paberi mõistlikuks kasutamist, koostati temaatilisi näitusi ja stende. 

Kooli jõudsid Haridusameti toel uued ilusad jäätmete sorteerimise prügikastid. 10 suurt silmapaistavat 

sorteerimiskasti paigutati kõigile rekreatsioonialadele. Lisaks on kooli garderoobi paigaldatud 

kasutatud patareide kogumise kast. Talvel algatasid I kooliastme õpilased ka alumiiniumist 

küünlaümbrist kogumise. Neid koguti kahe kuu jooksul kokku mitu suurt kotitäit ja toimetati hiljem 

õpetajate abiga spetsiaalsesse ümbertöötlemiskohta. 

Puhvetis jätkus säästva tarbimise harjumuse kujundamine ja kilekotti pakkimise asemel paluti õpilastel 

toit tarbida kohapeal korduvkasutatavatelt nõudelt. 

Soovitati endiselt suurendada dokumendikaamerate ja IKT vahendite kasutamist, et vähendada 

prinditavate koopiate arvu. Oli võimalus erinõuete korral ka raamatukogus paiknevat uut värviprinterit 

kasutada. Kuna väga suur osa õppeaastast toimus distantsõppes, siis andis see võimaluse minna pea 

täielikult üle digitaalsetele materjalidele, seeläbi on enamik õpetajaid harjunudki juba oma töös vähem 

paberkandjal teste ja lisamaterjale kasutama. 

Uue õppekirjanduse tellimisel eelistati uusi õpikuid ja ka Avita e-tunde töövihikute tellimisele. Paljud 

ainekomisjonid on juba mõned aastad tagasi loobunud töövihikustest, kuna nende asemel on võimalik 

kasutada digiplatvormide harjutusi. Gümnaasiumis ja põhikoolis kasutati FoxCademy ja Opiqu 

platvormi, mis olid pandeemiast tingituna terve aasta vältel koolidele tasuta kasutamiseks avatud.  See 

võimaldas kohati vähendada koolikoti kaalu ja pakkus samuti võimaluse ainetunni mitmekesistamiseks 

ja kaasajastamiseks.  

Raamatukokku telliti juurde kaasaegset uudis- ja noortekirjandust, seda lisandus suurem kogus ka kooli 

sünnipäevakinkide näol, kui iga klass kinkis koolile traditsiooniliselt 1-2 uut raamatut. 

Kooli hoovi rajati Rohelise kooli töörühma, K Kiseli ja K. Ratassepa eestvedamisel õppeaed. Õppeaed 

valmis septembris 2020, sinna istutasid õpilased kohe mitmeid püsikuid (piparmünt, laugud, maasikad). 

Aia rajamisel osalesid lapsevanemad, õpilased, õpilasesindus, kooli direktor, õppejuht ja õpetajad. 

Varakevadel enne distantsõppele jäämist külvasid I kooliastme õpilased taimed ette ja mais 2021 istutati 

kastidesse tomatid, kurgid, lehtpeet, lillherned jt taimed. Lapsed jälgisid 1,5 kuud taimede arengut ja 

käisid neid kastmas. Õppeaias toimusid peale distantsõppelt kooli naasmist igapäevaselt ka koolitunnid 

välitingimustes, mis olid laste tervise seisukohast kasulikud.  

Koolis viidi juba kolmandat korda aastat läbi keskkonnaküsitlus, mille põhjal koostati kooli 

keskkonnaanalüüs. Analüüsi tulemustest selgus, et keskkonnateadlikkus on paranenud ja õpilased on 

omaks võtnud rohkem säästva tarbimise harjumusi. Klassijuhataja tundides ja erinevate ainete tundides 

arutleti keskkonnateemalisi küsimusi, iga klass sai võimaluse 2020/21 õppeaastal teha vähemalt üks 

keskkonnasõbralik tegu. Klasside keskkonnategusid kajastati ka ajalehes Postimees (info: 

http://kuristikurohelised.blogspot.com/2020/11/jelizaveta-grintsuk-11b-kirjutas.html). Roheliste 

töörühma eestvedamisel jätkus Roheliste blogi pidamine, millele viib link otse kooli kodulehelt. Blogis 

kajastati meie klasside keskkonnategusid ja ka aasta jooksul tehtud õppekäike loodusesse ja teisi 

http://kuristikurohelised.blogspot.com/2020/11/jelizaveta-grintsuk-11b-kirjutas.html


looduse ning keskkonnahoiuga seotud tegevusi, milles meie õpilased kaasa lõid. Kokku kirjutati 

blogisse õppeaasta jooksul 58 uudist. Blogi on leitav aadressilt: http://kuristikurohelised.blogspot.com/. 

Jätkusid õuevahetunnid 1.-3. klasside õpilastele, eesmärgiga tugevdada tervist ja propageerida 

liikumisharjumusi. Ilusa ilmaga veedavad ka vanemad õpilased pika vahetunni meelsasti õues. 

Meie õpilased osalesid septembris toimunud Maailmakoristuspäeval ja jaanuaris toimunud 

digikoristusnädalal. 5. klasside õpilased märgistasid projekti „Peatu! Vaata! Veendu!“ raames värskelt 

kõik ohtlikud teeületuskohad kooli läheduses, seekord käidi märgistamas ka kaugemaid teeületuskohti. 

KIK projekti raames said kõik 1.-9. klassid ühe tasuta keskkonnaõppe programmi erinevates 

loodushariduskeskustes. Pandeemia tõttu lükati neid küll mitu korda edasi, aga juuni keskpaigaks viidi 

enamus õppeprogramme siiski läbi. Sügisesse on hetkel lükatud 4. klasside Viikingilaeva programm ja 

5c ning 5d klassi jõeavastamise programm, kuna pakkujad ei leidnud võimalust neid kevadel läbi viia.  

Rohelise kooli töörühma eestvedamisel osalesid mitmed õpilased erinevatel veebis toimunud 

üleriiklikel keskkonnaviktoriinidel – RMK metsaviktoriin, jäätmetekke vähendamise nädala viktoriin, 

vee päeva viktoriin, linnuviktoriin. Koolisiseselt viidi läbi kõige ilusama loodusfoto konkurss, mis 

osutus kõigis vanuseastmetes väga populaarseks. Õpilaste poolt kujundati ka suur stend fuajees, mille 

teemaks on „Aasta 2021 tegijad looduses“.  Vikerraadio stuudios toimus 25. jaanuaril „Laste 

ööülikooli“  loengu salvestus, mille teemaks oli keskkonnahoid ja sellesse panustamine. Lektoriks Eesti 

Vabariigi president Kersti Kaljulaid. 4.a klassi õpilastel, tublidel Rohelise Kooli töörühma liikmetel 

avanes ülimalt huvitav võimalus osaleda loengu salvestamisel kuulajate ja küsijatena. President kõneles 

lastele keskkonnateadlikkuse tõstmise võimalustest ning vastavast poliitikakujundamise protsessist. 

Pandeemiast tingituna toimus koolis keskkonna-töörühma koosolekuid 2020/21 õppeaastal küll vaid 

kaks, aga klassijuhatajatel ja aineõpetajatel paluti keskkonnatemaatikat rohkem klassijuhataja- ning 

ainetundides käsitleda. Rohelise kooli tegevustes osalesid eelkõige nõuandjatena aktiivselt ka kaks 

lapsevanemat. Töörühma otsustest, tegevusest ja edusammudest anti ülevaade kooli pedagoogilise 

personali üldkoosolekutel, lisaks saadeti koosolekute protokollid nii töötajate listi kui lapsevanemate 

listi tutvumiseks.  

Keskkonnatemaatikaga on seotud ka kooli uus Erasmus KA2+ projekt, mida koordineerib meie koolis 

Natalja Kedrov. 

Kooli territooriumil hooldati lisaks tammealleed, mis rajati projekti „100 tamme Eesti 100 

sünnipäevaks“ raames. Õpilased tutvusid lillede ning igihaljaste püsikutega õuesõppeala suures 

ringpeenras, kus viidi sügisel ja kevadel ilusa ilmaga läbi erinevate ainete õppetunde. Suure ringpeenra 

haljastust hooldavad kooli majandusjuht ja õpetaja A.-A. Tooming.  

Tähelepanu pöörati koolimaja sisekujundusele toataimede osas – istutati ümber, paljundati ja ning jagati 

soovijatele nii klasside kui üldkasutatavate ruumide õhukvaliteedi parandamiseks. Seoses 

distantsõppega oli toataimede hooldus pisut komplitseeritud, aga enamik taimi sai siiski rahuldavalt 

säilitatud. 

Meie kool toetab igati taaskasutust. Kolm korda õppeaasta jooksul toimus koolimajast leitud asjade suur 

väljapanek, kus lastel ja vanematel oli võimalik oma kadunud asjad üles leida. Alles jäänud asjad 

annetati hiljem uuskasutusse. 

 

 

http://kuristikurohelised.blogspot.com/


1.6. Õppe- ja kasvatustöö     

 

Erinevad uuringud ja rahuloluküsitluste tulemused näitavad, et õppe- ja kasvatustöö on koolis heal järjel 

ja pidevas arengus. HIK õpetajauurimuse tulemustest lähtu, et meie õpetajate hinnangul suudavad 65% 

Kuristiku Gümnaasiumi õpilastest iseseisvalt otsustada, kuidas õppida ja mida mingil perioodil õppida, 

leides sobiva töötempo ja kontrollides oma õppimist. Siiski arvab vaid 60% meie õpetajatest, et nad on 

valmis korraldama õppetööd viisil, mis pakub õppijale suuremat iseseisvat vastutust, st neil õpetajatel 

on valmidus igati toetada ennastjuhtiva õpilase arengut. Sellest järelduvalt tuleb pöörata tähelepanu 

õpetajate täiendkoolitamisele teemal, kuidas toetada ennastjuhtivat õppijat. Õpetajate hinnangul võiks 

tulevikus 25% õppetööst toimuda distantsõppes, projektitöö või iseseisvate ülesannetena, nende 

hinnangul sai 73% meie kooli gümnasistidest ja 52% põhikooli õpilastest distantsõppel hästi hakkama. 

Õpetajatele teeb muret õpilaste koolist välja langemise oht (keskmiselt 2 iga vastanu õpilast oli koolist 

välja langemisest ohustatud) ja sage puudumine - õpetajate hinnangul on 7% õpilastest kroonilised 

puudujad. Käesolevast õppeaastast pöördusime gümnaasiumis tagasi puudumiste menetlemise korra 

juurde, kuna eelmisel õppeaastal kasvas märkimisväärselt puudumiste hulk. Kehtima jäi ka kord, kui 

15 puudutud kursusetunni korral tuleb õpilasel sooritada hindeline arvestus. Küsitlusele vastanud 

õpetajad andsid tagasiside, et nende õpilastest on keskmiselt 4 haridusliku erivajadusega, kes vajavad 

erinevat ja individuaalset õpetamist. Seejuures tuleb märkida, et sama uuringu andmetel on 70% meie 

õpetajatest seisukohal, et kaasava haridusega on üle pingutatud, kuna HEV-õpilased võtavad õpetajalt 

palju aega ja energiat ning teised õpilased jäävad sageli vajaliku tähelepanuta. 64% õpetajatest on 

seisukohal, et meie kool vajab rohkem korda ja distsipliini. 61% Kuristiku Gümnaasiumi õpetajatest 

eelistab, et õppimine võiks toimuda koolis, kooliväline aeg peaks kuluma hobidele, perele jne, st nad 

on koduste ülesannete kaotamise pooldajad.  

Õpilaste rahuloluküsitlusest selgub, et 57% neist sai distantsõppe perioodil väga hästi hakkama ja 32% 

koges mõnikord harva raskusi. Täielikult ebasobivaks õppevormiks pidasid distantsõpet 11% 

vastanutest. 50% õpilastest eelistas distantsõppe põhimeetodina kombineerituna videotunde ja 

iseseisvat tööd, 26% eelistas, et toimuks vaid videotunnid ja 24% eelistas ainult iseseisvat tööd. 

Küsitluse tulemused näitavad, et kõige paremaks hindasid õpilased oma hakkama saamist oskusainete, 

inglise keele ja kirjandusega. Enim raskusi valmistasid keerulisel distantsõppe ja tavaõppe vaheldumise 

aastal matemaatika, eesti keel ja ajalugu. 28% õpilaste hinnangul paranesid nende õpitulemused 

distantsõppe perioodil, 56% arvates jäid need samaks ja vaid 16% arvas, et tema õpitulemused on 

halvenenud. Murekohaks oli suur õppimisele kulunud aeg – 46% õpilaste hinnangul kasvas neil 

õppimisele kuluv aeg sel aastal, samas 71% nentis, et ei vajanud distantsõppe perioodil lisaabi ja said 

ise hakkama. 8% soovis konsultatsioone koolimajas, seda ka pakuti abivajajatele. 12% vajas 

psühholoogi konsultatsiooni ja ka see võimalus oli olemas terve distantsõppe perioodi vältel. Sel 

õppeaastal koges vaid 4% vastanud õpilastest raskusi tehnikaga, st et keskkondades orienteeruti 

paremini ja tõenäoliselt oli põhjuseks ka ühtsele e-õppe keskkonnale MS Teams üleminek, mille 

koolituse nii töötajad kui õpilased juba varasügisel enne keerulise perioodi algust said. Samuti said kõik 

õpilased kooli e-maili, seega oli õpetajate ja õpilaste vaheline suhtlusdistantsõppe perioodidel oluliselt 

lihtsam kui eelmisel õppeaastal. 75% õpilastest hindasid kõrgelt oma klassijuhataja tuge ja möönsid, et 

klassijuhataja oli nende jaoks alati olemas ja aitas raskuste korral.  

Lapsevanemate rahuloluküsitlusest selgub, et 89% vastanute hinnangul aitab meie koolist saadav 

haridus nende lastel tulevases elus hästi toime tulla. 76% on nõus, et tema laps saab aineõpetajalt 

vajadusel alati lisaabi või konsultatsiooni. 12% vanematest pole selle väitega nõus. 81% vanematest on 

nõus väitega, et tema lapsel on professionaalsed õpetajad ja õppetöö kvaliteet on kõrge. Väitega, et 

distantsõppel sai tema laps hästi hakkama on vanematest 77% nõus. Probleemidena toodi välja 



enesejuhtimisoskuse vähesust, motivatsioonipuudust, aga ka mõne õppeaine keerukust ja üle paisutatud 

ülesannete mahtu. Siiski oli rohkem positiivset tagasisidet. 84% vanematest on seisukohal, et 

õpikoormus meie koolis on tema lapsele jõukohane. Hindamise korraldusega on rahul 84% vanematest. 

Oskusainete kujundava hindamisega kuni 6. klassini on väga rahul 68% vastanud vanematest, 26% ei 

oska hinnangut anda ja 6% ei ole oskusainete kujundava hindamise korraldusega rahul. 79% vanematest 

on nõus, et õpilased saavad õpetajatelt piisavalt tagasisidet oma õpitulemustele. 11 % vastanud 

vanematest ei hinda tagasiside kvaliteeti piisavaks.  

229 lapsevanemat vastas HARNO 2020/21 koolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusele. 

Koondvaade vanemate vastustest erinevate faktorite lõikes on leitav lisas 2. Kokkuvõtvalt saab öelda, 

et märgatavalt on kasvanud ja riiklikust keskmisest ka märkimisväärselt suurem meie lapsevanemate 

rahulolu koolis pakutavate liikumisvõimalustega ja meie kooli poolt pakutava põhiharidusega üldiselt. 

Võrreldes eelmise perioodiga hindavad vanemad kõrgemalt ka kooli mainet, õppimise autonoomiat, 

lapse enesetõhusust, suhteid õpetajatega ja seotust kaasõpilastega. Pisut on paranenud ka vanemate 

hinnang lapse rahulolule kooliga.  

Järgnevalt ülevaade 2020/21 õppeaasta tegevuste ja tulemuste kohta. 

2020/2021 õppeaasta septembris alustas 1.-12. klassis õppimist kokku 947 õpilast. 2021 mai lõpus oli 

koolis 930 õpilast. Põhikooli lõpetas 47 ja gümnaasiumi 49 õpilast. 

I-III kooliastmes oli klassikursuse kordajaid 6 õpilast. Täiendavale õppetööle jäeti põhikoolis 54 ja 

gümnaasiumis 14 õpilast. Gümnaasiumi nimekirjast kustutati seoses edasijõudmatusega õppetöös 5 

õpilast. 

Kiituskirjaga lõpetas klassi I kooliastmes 38 õpilast (võrdlusena 2019/20 – 20), II kooliastmes 55 

(2019/20 – 52) õpilast, III astmes 28 (14) õpilast, gümnaasiumis 11 (6) õpilast. Sellest lähtub, et väga 

hästi õppivate õpilaste hulk on olenemata pidevast distantsõppest ja keerulistest oludest märgatavalt 

kasvanud. Põhikooli lõpetas kiitusega 4 õpilast. Gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga kolm ja 

hõbemedaliga neli õpilast. 

Õppeaasta lõpus tunnustati tublimaid õpilasi lisaks kiituskirjadele ka tänukirjadega. Traditsioonilist 

tunnustusüritust käesoleval kevadel ei toimunud, kooli juhtkond tunnustas tublimaid õpilasi 

kooliastmete kaupa õues toimunud aastalõpuaktustel. 

Põhikooli lõpueksamid toimusid seoses keerukate õpitingimustega eritingimustel. Õpilasi ei hinnatud, 

nende tööle kirjutati tagasiside protsentidena ja lõpueksami tulemustest ei sõltunud põhikooli 

lõpetamine. Sellega seoses ei korraldatud ka järeleksameid. Loovtööd kaitsesid edukalt ära kõik 

põhikooli lõpetanud.  

Gümnaasiumi riigieksamite keskmised tulemused olid ootuspärased, arvestades pikki distantsõppe 

perioode ja osade õpilaste nõrka huvi maikuus enne eksameid toimunud konsultatsioone. Need õpilased, 

kes tegid tublisti tööd nii kontakt- kui distantsõppes, said ka kõrgeid tulemusi. Meie koolis saadi 

matemaatika eksamil 97 ja 100 punkti, eesti keele eksami kõrgeim tulemus oli 88 punkti.  Rõõmu teeb 

kitsa matemaatika eksamitulemuste järsk ja märkimisväärne paranemine võrreldes eelmiste 

perioodidega, see võib tingitud olla osaliselt ka sellest, et riigieksamite sooritamine oli käesoleval 

kevadel vabatahtlik ja väga nõrgad ning ebakindlad õpilased jätsid eksamile tulemata,. Siiski näitab see 

ka õppekvaliteedi tõusu, kuna kitsa matemaatika eksami sooritasid kokku 21 õpilast. Võrreldes eelmise 

aastaga paranes ka laia matemaatika eksami tulemus, sellest saab järeldada, et nii õpetajad kui õpilased 

on paremini kohanenud distantsõppe meetodil õppima. 



Matemaatikas oli Eesti keskmine riigieksamitulemus 47,4%, meie kooli 12a 58% ja 12b õpilastel 

45,2%. Laia matemaatika keskmine tulemus oli 55,6% ja kitsa matemaatika 49,4%. Eesti keele 

eksamitulemused: vabariigi keskmine oli 60,3%, meie koolis 12a keskmine 56,5% ja 12b keskmine 

49,2%. Inglise keele riigieksami vabariigi keskmine tulemus oli 69,4%, meie 12a klassi keskmine 

68,3% ja 12b keskmine 73,2%. Inglise keele riigieksamit tegi meie koolist siiski vaid üksikud õpilased, 

suur enamus sooritas sertifikaadieksami, mille tulemusel väljastati keeleoskustase B2 seitsmele 

õpilasele ja keeleoskustase C1 22 õpilasele. Kolm õpilast said kõrgeima võimaliku tulemuse ehk 

keeloskustaseme C2.  

Jätkame matemaatika õpetamine gümnaasiumis laia ja kitsa programmi põhiselt ning juurde lisatud 

kursustega. Jälgime seejuures, et õpperühmade suurus ei ületaks mõistlikku kvaliteetseks aine 

omandamiseks sobilikku õpilasarvu. Matemaatika eksamiks toimusid 2020/21 õppeaastal 

ettevalmistamise kursused 12. klasside õpilastele. Eesti keele eksamiks ette valmistamiseks toimus 1 

lisatund nädalas. Eksamiks valmistumisel tuleb pöörata veelgi rohkem tähelepanu teksti analüüsimise, 

refereerimise, probleemide sõnastamise ja oma arvamuse kujundamise oskustele. Raskusi põhjustab 

eelkõige see, et üle kolmandiku meie õpilaste kodune keel ei ole eesti keel. 

Gümnasistidest 23 jätkavad õppimist erinevates kõrgkoolides, 4 õpilast asus õppima kutseõppes, 9 

noormeest läksid väeteenistusse ja 13 asusid või asuvad tööle. 

Klassikursust jäid II-III kooliastmes kordama õpilased, kes vaatamata kõigile meetmetele alates 

tugiõppe võimalustest, nõustamisest, lastekaitse sekkumisest või Rajaleidja  ettekirjutustest  ei soovinud 

kooli tulla ja neile antud võimalusi kasutada. Ka kevadisel pikal distantsõppe perioodil pakuti kõigile 

neile õpilastele võimalust õppida koolimajas kohapeal ja saada spetsialistide tuge ning nõustamist, seda 

kasutasid ainult vähesed. Mitmed pered ei suuda kindlustada oma laste koolis käimist ja õppetöös 

osalemist, paraku ei ole sageli kasu ka lastekaitsetöötaja ega sotsiaalameti sekkumisest. I kooliastmes 

jäid õpilased klassikursust kordama valdavalt puuduliku eesti keele oskuse ja koduse abi puudumise 

tõttu. Programmi „Professionaalne eestikeelne õpetaja“ raames pakuti eesti keelest erineva koduse 

keelega õpilastele lisaõpet eesti keeles (1. klassid). Kuna I kooliastmes on klassides õpilasarv suur, olid 

klassiõpetajatel igapäevaselt abiks abiõpetajad, kelle abil said õpilased vajadusel ka väiksemates 

rühmades töötada. Individuaalselt abistas I ja II kooliastme õpilasi veel eripedagoog. Lisaks pakuti 

logopeedilist õpet 1.-3. klassini. 

Rajaleidja otsusega HEV õpilastel olid avatud individuaalse arengu jälgimise kaardid ja rakendatud ind. 

õppekavad mõnes või kõigis õppeainetes. Töötasid eriklassid 2d, 5e ja 7e, kus õpilased õppisid kõigis 

ainetes individuaalse õppekava järgi. 2020/21 õppeaastal õppis meil 37 tõhustatud toe otsusega ja 12 

eritoe otsusega õpilast. Õpilastele, kellel trimestrihinne oli mitterahuldav, rakendati üldtoe meetmed. 

Trimestrite lõpus toimusid arutelukoosolekud klassijuhatajate ja tugitöötajate osalusel, kus vaadati üle 

mahajäämuse põhjused ja otsustati uute vajalike meetmete rakendamise üle. 

Individuaalõpet või väikerühmaõpet eesti ilma Rajaleidja otsuseta rakendati lisaks veel osade nõrkade 

I-II kooliastme õpilaste puhul eesti keeles ja  matemaatikas. Põhikooli 6.-9. klasside õpilaste jaoks 

toimusid väikerühmatunnid  matemaatikas, individuaalset õpet võimaldati ka keemias. Kuna meile asus 

talvel tööle uus matemaatika-füüsika õpetaja, sai väikerühmas õpet võimaldada ka osadele 

matemaatikas väga nõrkadele 10. klasside õpilastele, et ennetada nende koolist välja langemist. Lisaks 

pakuti õpilastele abi konsultatsioonides (distantsõppe ajal videokonsultatsioonid).  

Meie kooli 4. ega 7. klasside õpilased ei olnud 2020. aasta sügisel riiklike tasemetööde valimis. Mitmed 

klassid sooritasid katselisi e-teste matemaatikas ja loodusõpetuses, paraku ei näe kool katseliste testide 



tulemusi, need andsid õpilasele kogemuse e-testide sooritamise osas, aga õppetöö kvaliteedi 

hindamiseks koolisiseselt järeldusi pole võimalik teha paraku.  

Tähtsaimate piirkondlike võistluste tulemused olid järgmised:  

5. klasside õpioskuste olümpiaadi koolisisese võistluse võidutöö pääses õpioskuste olümpiaadi 

piirkonnavooru, kus saadi 18. koht. Georg- Kaarel Tingas (5a) osales Sten Roosi muinasjutuvõistlusel. 

Oma muinasjutuga "Kooli muinasjutt" sai Georg ajakirja Hea Laps preemia. Inglise keele olümpiaadi 

piirkonnavooru pääsenud TKG esindajate tulemused: Theodor Peeter Linnap üldarvestuses 9.-13. koht 

95 osalejast, 12. klassi arvestuses 3.-6. koht. Silvia Šults üldarvestuses 31.-33. koht ja 11. klassi 

arvestuses 11.-12. koht. Jako Keskküla oli üldarvestuses 69.-72. koht ja 12. klassi arvestuses 31.-33. 

koht. Geograafiaolümpiaadil said piirkonnavooru edasi: Kristofer Jõginõlv 7b, Sander Tiks 9a, Sten Ott 

9a, Silvia Šults 11a. Eesti keele olümpiaadil pääsesid piirkonnavooru (kokku osales koolivoorus 23): 

Albina Baranova, Tomi Dubov 7. klassist, Ingriin Tamuri ja Mari-Liis Taluste 10. klassist, Heleri Liis 

Hannilo ja Silvia Šults 11. a  klassist. 

Matemaatikavõistlus Känguru toimus seekord veebis, meilt osales 100 õpilast, kõrgeid tulemusi said 

nooremate klasside õpilased. Matemaatika ülelinnalisel ainevõistlusel said parimad kohad 5. klassist 

Mark-Sander Tjulkin (10.-13. koht), 4. klassist Eleli Voorel (9. koht) ja 6. klassist Britta Kangro (11.-

13. koht). 

Meie kool on silma paistnud saavutustega spordis, lisaks oleme Liikuma kutsuva kooli pilootkool oma 

regioonis. Õppeaasta 2020/21 õnnestumised spordis: spordinädala toimumine, kevadine spordipäev 4.- 

7. kl Pirital, 8. klassidele Tondiraba tennisekeskuses, 2.-3. kl spordipäev kooli staadionil, lasteaedade 

ja 1. klasside ühine spordipäev, väga mitmekesise distantsõppe ülesannete kogumi loomine, kus saime 

ka jagada kogemust teiste koolide kehaliste õpetajatele. „Sport kooli“ – projekti jätkumine, 

Korvpalliliidu projekt, koostöö MyFitnessiga, FC Levadiaga projekt, EKKL projekt“ Meri ja Päike“ – 

oleme ainuke kool Tallinnast, kes osaleb. Hea talve tõttu valmistati kooli õuel suusarada ja pikalt sai 

toimuda korralik suusaõpe. Liikumine ja sport on meie koolis au sees ja integreeritud tihedalt ka kooli 

igapäevaellu läbi liikumisvahetundide, õuevahetundide ja tundides toimuvate liikumispauside. Nii hästi 

ei läinud, et koroona tõttu jäi tegemata sportvõimlemise võistlus,  Rammumees ja omaloominguliste 

kavade võistlus, talvel jäi pidamata Kõrvemaa talispordipäev. Kõik koolispordivõistlused jäid olemata 

ja seetõttu pole ka sealt tulemusi. 

Tehnoloogia ainekomisjon loeb õnnestumiseks rahvusvahelise noorte digipädevuste uuringu SKILLS 

koordineerimist Kuristiku Gümnaasiumis Tartu Ülikooliga koostöös. Uuring toimub kolmel 

järjestikusel aastal ja meie koolist osalesid sel aastal kõik 6., 7., 8. ja 9. klasside paralleelid. Lisaks 

koordineeriti 8. klasside õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuste normide kogumise uuringus 

osalemist. Kahel korral sai korraldatud Maailmaränduri õppeaines VR tund. Eriti hästi läks juunikuine 

VR tund, arvestades lühikest ettevalmistusaega ja õpetajate ressursi vähesust. Märkimisväärne on ka, 

et saime ProgeTiigri taotluse kaudu lisaraha VR seadmete soetamiseks. 

Sotsiaalainete ainekomisjoni eestvedamisel toimusid Kuristiku valimised, mis on 12. klasside 

ühiskonnaõpetuse projekt, mille eesmärgiks on tekitada huvi poliitika vastu ning arutleda ühiskonnas 

aktuaalsetel teemadel. Valimiste käigus valmisid erakonnad, koostati põhikiri, programm, video ja 

plakat. Prooviti läbi mõelda ja sõnastada muutused, mida õpilased sooviksid poliitikutena ellu kutsuda. 

Selle aasta teemadeks olid haridus gümnaasiumis, COVID-19 ja õpilaste vabalt valitud teema, mida 

nad oluliseks pidasid. 

Õpilasfirma “Veel” pääses õpilasfirmade üle-eestilise konkursi finaali. 

Jätkus koostöö Erasmus+ rahvusvaheliste koostööprojektidega, mida 2020/21 õppeaastal oli meie 

koolis samaaegselt käimas kaks – üks suunatud gümnasistidele ja teine põhikooli õpilastele. Kahjuks ei 



toimunud ülemaailmse pandeemiaolukorra tõttu õpilasvahetusi, aga loodetavasti saavad need toimuma 

uuel õppeaastal.  

Kooli varustatus infotehnoloogiliste õppevahendite ja riistvaraga on väga hea. Sügisel 2020 käivitus 

uus tsentraalne pilveprindi teenus, mis võimaldas uute seadmete kaasamise abil printimise, 

paljundamise ja skaneerimise kvaliteeti märgatavalt parandada. 

Kooli raamatukogu varustatus uute õppematerjalide ja ilukirjandusega on heal tasemel. Populaarne oli 

I kooliastme lugemispuude projekt, mille käigus valiti kevadeks kõige usinamalt raamatuid lugenud 

klass, kelleks sai 3.b klass. 

Õpilastega viidi läbi arenguvestlusi; toimusid koolipere silmaringi avardavad õppekäigud töövarjuna 

ettevõtetesse, kohtumised ainetundides erinevate elualade spetsialistidega (eelkõige virtuaalsel kujul), 

õppekäigud- ja ekskursioonid Rajaleidja poolt toimusid sügisel 2020 karjäärinõustamised 9., 11. ja 12. 

klassidele, 11. klassid külastasid ka Karjäärikeskust.  

Lisaks toimusid tasuta muuseumiharidusprogrammid põhikooli 5., 8. ja 9. klassidele ja KIK-väljasõidud 

1.-9. klassidele.  

Tallinna Haridusamet tunnustas meie kooli omavahelise koostöö eest ehk koostööprojekt Klass+VR ja 

HaridusIDU EDUtalgud osalenud õpioskuste üheaastase kursuse eest. 



9. klassi lõpetajate edasine tegevus:  

9.klass 2021.a. 

kevadel 

lõpetanute 

arv 

31.aug. 

lõpeta-

nute 

arv 

Klassi-

kursust 

kordama 

jäänud 

10.klassis 

oma 

koolis 

10.klassis 

teises 

koolis 

Kutse-

õppe-

asutus 

Täiskasv. 

Gümnaa-

sium 

Väljaspool 

Eestit 

Õpib 

kokku 

Tööl Ei õpi ega 

tööta 

TKG 

9AB 47 2 0 28 5 16 0 0 47 

0 0 

             

Abiturientide edasine tegevus: 

2021.a. kevadel 

lõpetanute arv 

Ainult kooli 

tunnistusega 

lõpetanute arv 

Riigieksami alla 1p. 

saanud õpilaste arv  

Jätkab 

õpinguid 

ülikoolis 

Jätkab 

välis- 

ülikoolis 

Kutseõppe

asutus 

Väeteenistus Asus tööle 

49 0 0 23 0 4 9 13 

 

12.klasside riigieksamite võrdlus kolme viimase aastaga. Alates 2013/2014 on kõigile kohustuslikud 3 riigieksamit-eesti keel, matemaatika kitsas või lai ja 

võõrkeel (meie koolis valitakse enamuses inglise keel) 

EKSAM 2020/21 2019/20 2018/19 

Eesti keel 53 57 56,2 

Inglise keel 70,75 - 84,9 

Lai matemaatika 55,6 51 73 

Kitsas 

matemaatika 

49,4 21,6 39,1 

 

 



1.7. Õppekava arendamine ja seda toetavad tegevused 

 

Meie õpetajad osalevad aktiivelt kooli õppekavasse muutmisettepanekute tegemises. HIK 

õpetajauurimuse tulemustest lähtub, et 48% meie õpetajatest on seisukohal, et õppekava on üle 

paisutatud. Õpetajate hinnangul tuleks varasemast suuremat tähelepanu pöörata eesti keele ja kultuuri 

õpetamisele, et neid kvaliteetselt säilitada. Pooldatakse seda, et riigieksam ei saaks sooritatud mõne 

punktiga, säilitamaks õpilase motivatsiooni kõrgete õpitulemuste nimel pingutamiseks. HIK uurimusele 

vastanud õpetajad on seisukohal, et tuleb soodustada mitmekesiste õpetamisvõtete kasutamist (õuesõpe, 

projektõpe, lõiminguained) ja anda õpilastele vähem koduseid ülesandeid. Tähtsaks peetakse õppetöö 

kvaliteedi tõusu, mis valdava enamuse vastanute hinnangul saab tulla vaid õpetajate töökoormuse 

vähendamise hinnaga.  

Õpetajate tagasisidest eelmise perioodi arengukava eesmärkide täitmisele õppetöö arendamise osas saab 

teha järgnevaid järeldusi: 88% hinnangul on õppesuundade sisu uuendamine ja erinevate 

õpetamismeetodite aktiivsem kasutamine hästi õnnestunud. 71% on nõus väitega, et valikkursuste 

lõimimine õppesuundadega on plaanipäraselt läinud. 78% on rahul kooli õppekava arendamisega 

sisulise koostöö eesmärgil. Kuna eelneva perioodi arengukava eesmärgiks oli seatud suurem tähelepanu  

multikultuursete teemade käsitlemisele, siis selle loeb õnnestunuks 75% töötajatest. 78% on andnud 

hinnangu, et paranenud muukeelsetele õpilastele võimaluste loomine emakeele ja eestikeelse õppe 

raames tänu lisatundidele põhikoolis ja gümnaasiumis. 2020/21 õppeaastal rakendus ka uus projekt I 

kooliastmes, mis võimaldab lisa eesti keele õpet väikerühmades eesti keelest erineva kodukeelega 

õpilastele. 63% nõustub väitega, et kooli põhiväärtusi arvestatakse nii õppe- kui tunnivälises tegevuses. 

Kuna see protsent on teiste näitajatega võrreldes üsna madal, tuleks rohkem teadvustada ja ka teadlikult 

rõhutada kooli põhiväärtuste järgimist erinevate projektide, ürituste aga ka tunnitöö planeerimises. 75% 

vastanutest leiab, et meil toimub varasemast süsteemsem ja laiapõhjalisem koolispordi-, õpioskus ja 

taidlusüritustest osavõtt. 73% vastanud õpetajatest peab UTA süsteemi käivitumist ja arendamist 

õnnestunud ettevõtmiseks. Kindlasti tuleks süsteemi veelgi arendada, võimalus oleks luua ligipääs 

tulemustele ja infovoole ka klassijuhatajatele, et tagada parem järelvalve ja sekkumine võimalike 

tõrgete korral. Aineõpetaja, kes koordineerib loovtööde ja uurimistöö aluste aine õpetamist, ei jõua 

jälgida kõigi tööde edenemist ja suhelda vajadusel vanemaga. Ligipääs töödele ja juhendajate 

hinnangutele peaks olema ka kooli juhtkonnal. Kaasava hariduse edendamisega ollakse üldjoontes 

rahul. Viimastel aastatel on meie õpetajateperre lisandunud mitmeid õpetaja abisid, eripedagoog, 

projektiõpetajad. 71% hinnanguil on individuaalsete õppekavade koostamine ning rakendamine 

positiivselt arenenud ja muutunud süsteemsemaks. Kindlasti on selles osas olnud suur abi HEV-

koordinaatori ametikoha loomisest kaks aastat tagasi. Mis puudutab arengut IKT vallas, siis 94% 

õpetajatest on rahul IT vahendite uuendamisega ja uute vahendite kasutuselevõtuga. 69% peab 

õnnestunuks multifunktsionaalsete klassiruumide loomist mitmele poole koolimajas, mis võimaldavad 

õppetööd põnevamalt ja mitmekesisemalt läbi viia (nutiklass, VR-vahendid, nutitahvlitega klassiruumid 

paindlike mööblilahendustega).  

2020/2021  õppeaastal jätkus õppekava arendustöö. Viidi sisse parendusi kooli õppekava erinevatesse 

osadesse seoses muudatustega tunnijaotusplaanides, samuti uuendati erinevate õppeainete ainekavasid, 

vaadati üle õpieesmärkide ja õpitulemuste vastavus riiklikule õppekavale, muudeti hindamisjuhendit. 

Seoses distantsõppe kohatise jätkumisega alates 2020. aasta novembri lõpust lubati erandkorras 

jätkuvalt vajadusel kasutada ka II-IV kooliastme klassides kujundava hindamise märki „k“, et 

paindlikumalt ja ülevaatlikumalt 4.-12. klassi õpilaste omandatud õpitulemusi tagasisidestada. Koostati 

6. klassile tagasiside andmise lausepank oskusainetes (muusikaõpetus, kunstiõpetus, kehaline 

kasvatus). Nüüdseks on kujundavale hindamisele üle läinud kogu II kooliastme oskusainete 

tagasisidestamine, lisaks maailmaränduri aine ja 4. klassi arvutiõpetuse lõimitud ainekava „Digitaip“.  



Nimetatud ainet õpetati 2020/21 õppeaastal esmakordselt, see osutus õnnestunud projektiks – õpilastel 

ei toimunud lihtsalt arvutiõpetuse tund, vaid ainekava oli lõimitud matemaatika ja eesti keelega. 

Vastava ainekava loomisega tegeles infotehnoloog ja arvutiõpetuse õpetaja A. Osman. 

Täiendati ja uuendati 5. klassi lõimitud õppeaine „Õpioskused“ ainekava, antud aine õpetajatel oli 

efektiivne koostöö kevadel 2021 projekti IduEdu raames, kuhu antud õppeaine idee ja kontseptsioon 

tutvustamiseks esitati ning ka tunnustuse pälvis. Meie õpioskuste õpetajad teevad näidistunni sügisesel 

IduEdu festivalil. Õpioskuste ainekava muudeti rohkem erinevaid õppimise oskusi ja meetodeid 

tutvustavaks. I kooliastmes jätkus teemapõhine õpe, mis nõudis õpetajate suurt koostöisust tööplaanide 

ja tunnikavade koostamisel. Jätkati õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise kirjeldava 

tagasisidestamisega, täiendati käitumise tagasisidestamise lausepanka. Sõnaline hinnang õpilase 

käitumisele, hoolsusele ja suhetele kaasõpilaste ning õpetajatega kantakse ka kooliaasta lõpus välja 

antavale pabertunnistusele.  

6. klassides viidi läbi lõimitud õppe programm „Maailmarändur“, kus integreeritult õpiti 

vahemeremaade loodust, ajalugu, kirjandust, geograafiat ja seda suures osas inglise keeles ning arvutit 

kasutades. 

7. klassides said õpilased jätkuvalt valida, kas soovivad valikainena õppida ingliskeelset geograafiat või 

robootikat ja selle alusel moodustati vastavate ainete õpperühmad. Mõlemas aines on üle mindud üks 

kord õppeaastas koondhinde panemisele.  

Gümnaasiumis jätkus majandussuunal inglise ärikeele ja humanitaarsuunal ingliskeelse giidinduse õpe, 

jätkus  humanitaarsuunale 10. klassis õppesuunaaine „Film ja kirjandus“, uuendusena lisandus 11. 

klassi humanitaarsuunale õppeaine TeMu (teater ja muusika). Reaalsuunal jätkati inseneeria õpetamist. 

Metoodikanõukogu raames tegutsesid aktiivselt ainekomisjonid. Lisaks toimusid töörühmade 

koosolekud loov- ja uurimistööde süsteemi aruteluks ja ainenädalate kavandamiseks. 

Metoodikanõukogus, ainekomisjonides ja üldkoosolekutel said õpetajad jagada oma kogemusi/mõtteid 

koolitustest. Nutikuu raames toimusid mitmete ainete lahtised videotunnid   ning arutelud, kuidas uusi 

kogemusi ellu viia oma tundides. Klassijuhatajad kasutasid e-külalistunde klassijuhatajatundide 

sisukamaks muutmisel, sügispoolaastal, kui ühiskond oli veel avatum, külastati ka karjäärikeskust ja 

mitmeid ettevõtteid.  

Seoses keerulise pandeemiaolukorraga jäi 2020/21 õppeaastal ära teadlaste päev ja ka Tagasi kooli 

projekt. Loodame need traditsioonid elustada taas uuel õppeaastal. Õppetöö rikastamiseks oli 

põhikooliklassidel võimalik kasutada tasuta muuseumiharidusprogramme. Käidi Energiakeskuses, 

loodusmuuseumis, botaanikaaias, loomaaias. Lisaks said kõik põhikooliklassid käia ühel KIK 

loodusprogrammil, mille korraldamine oli kevadise distantsõppe tõttu keeruline, kuna käike tuli 

mitmeid kordi edasi lükata. Siiski toimus enamik käike 2020/21 õppeaasta raames ära ja plaanime 

kindlasti KIK projekti ning muuseumiharidusprogrammiga ka järgmisel õppeaastal jätkata. Tulenevalt 

meie kooli asukohast ja suure osa õpilaste keerulisest sotsiaalmajanduslikust taustast on väga oluline, 

et õppekavaga nõutavate  teadmiste omandamist toetavad õppekäigud oleks õpilastele tasuta.  

Ehkki riiklikult oli lubatud distantsõppe-kevadel põhikool ja gümnaasium lõpetada ilma loovtööd või 

uurimust kaitsmata, otsustas TKG õppenõukogu, et põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö on 

eelduseks vastava kooliastme lõpetamisel. Kevadel 2021 toimus 8. klasside loovtöö ning 11. klasside 

uurimuste kaitsmine. Osaliselt kaitsti tööd videokeskkonnas MS Teams, osaliselt koolis kohapeal, kui 

distantsõpe mai keskel lõppes.  

12. klasside õpilastele toimus ka koolilõpueksam, mille sooritamine oli küll vabatahtlik. Sellest 

hoolimata sooritas koolilõpueksami suur enamus abiturientidest. Õppenõukogu otsustas ära jätta 

üleminekueksamid 10. ja 11. klassis. Otsus oli seotud keeruka kaugõppeperioodiga ja põhines 

kaalutlusel, et õpilastele on kevadine kursus distantsõppes kurnav ja suurt pingutust nõudev olnud, sest 



iseseisva töö maht oli väga suur. Samuti ei olnud võimalik korraldada piisavas mahus eksamieelseid 

konsultatsioone ja kontaktõppele naasmine oli viimase hetkeni ka suure küsimärgi all.  

Samuti ei korraldatud sel õppeaastal sisseastumiskatseid gümnaasiumisse, vaid erandkorras toimus uute 

10. klasside komplekteerimine essee- ja vestlusvooru tulemuste põhjal.  

Sügisel 2020 toimus sisukas maailmaharidusnädal. Enamike ainenädalate üritused toimusid eelkõige 

klassipõhiselt, kuna erinevate klasside õpilasi ei olnud võimalik koos aulasse üritusele kaasata. Seega 

toimusid ka võõrkeelenädala ja reaalainete nädalad eelkõige klassi ainetundide raames. Traditsiooniline 

Eesti mäng toimus publikuta aulas. Sügisel sai veel staadionil korraldada suure ülekoolilise 

spordipäeva, talvine spordipäev jäi ära. Kevadel toimus taas ühine spordipäev Pirital.  

Õppekorralduslikult jätkas I kooliaste teemapõhisele õppega. B-korpuses, kus 1.-3. klassid õpivad, 

algab koolipäev valdavalt kell 8.45, alates kella kaheksast toimuvad vaid huvitunnid või 

liikumistegevus. Koolipäeva kulgemist ei reguleeri seal koolikell, õppetöösse on sujuvalt integreeritud 

õuetund.  

Õppetööd rikastas e-tundide laialdasem kasutuselevõtt, samuti keskkonnad Opiq ning Foxcademy, mis 

pakkusid paberivaba alternatiivi õppevahenditele ja ka võimalust testide ja töölehtede koduseks 

täitmiseks. Eriti tänuväärseks osutusid eelpool mainitud keskkonnad distantsõppe ajal, kui nad 

hõlbustasid oluliselt õpetaja ja õpilase tööd uue materjali õpetamisel ning omandamisel. Nimetatud 

platvormid olid käesoleval õppeaastal ka tasuta kasutatavad ja seda kasutati ära ka meie koolis.  

Vanematele pakuti kaks veebikoolitust oma laste toetamiseks. Osavõtt oli küll oodatust passiivsem, aga 

algus on siiski tehtud ja ehk järgmisel aastal muutuvad koolitused vanematele juba populaarsemaks.  

E-õppes kasutati valdavalt keskkonna MS Teams võimalusi. Kõik õpilased ja õpetajad said juba 

septembris 2020 kooli mailiaadressid ja koolituse Teams keskkonnas videotundides osalemiseks ja oma 

failidega töötamiseks.  Kevadise tagasiside põhjal saab väita, et nii õpilased kui õpetajad olid rahul, 

kuna segadust ja eri keskkondi oli võrreldes eelmise õppeaastaga vähem. Palju oli distantsõppe 

perioodil abi koostööst ja suhtlemisest. Õpetajad, kes vajasid abi oma töö korraldamisel ja 

planeerimisel, said esmajoones pöörduda õppejuhi poole, kes korraldas vajadusel juhendamise 

haridustehnoloogi või mõne teise kolleegi poolt. Jätkuvalt toimis regulaarne koostööaeg, iga neljapäev 

toimusid kas kollektiivi õppenädalat kokku võtvad koosolekud või vajalikud koolitused, lisaks 

korraldasid õppejuhid oma kooliastme klassijuhatajatele koostöökogunemisi veebis. Kokkuvõtvalt võib 

öelda, et keerulisest olukorrast hoolimata oli koostöisus kolleegide vahel hea. Lisaks saab nentida, et 

suur abi oli haridustehnoloogist ja meie õpetajate digipädevus tõusis hüppeliselt. Samuti pälvis 

vanematelt kiidusõnu meie algatus HEV-õpilaste kooli lubamiseks märtsist maini.  

 

1.8. Terviseedendus ja turvaline õpikeskkond  

 

TKG on tervist edendav kool. Propageerime noorte kasvatamisel tervislikku täisväärtuslikku toitumist, 

liikuvat eluviisi ja nutivahendite mõõdukat kasutamist. Kooliõe õppeaasta aruandes selgub, et 

käesoleval õppeaastal teostati 350 õpilasel tervisekontrolli, kus mõõdeti pikkust, kaalu, vererõhku, 

kontrollisime nägemist, rühti, hindasime vaimse tervise näitajaid ja muid terviserikkeid. 1.klassides leiti 

ülekaalu 13-l, alakaalu 11-l, kõrgenenud vererõhu 3-l, korrigeerimist vajava nägemise 17-l ja rühihäire 

ühel õpilasel. 3.klassides leiti ülekaalu 15-l, alakaalu 5-l, kõrgenenud vererõhu 6-l, korrigeerimist 

vajava nägemise 13-l ja rühihäire kolmel õpilasel. 7.klassides leiti ülekaalu 14-l, alakaalu 11-l, 

kõrgenenud vererõhu kolmel, korrigeerimist vajava nägemise 16-l ja rühihäire kümnel õpilasel. 30% 

õpilastest täheldasid enim väsimust ning ei maga öösel piisavalt. Arvutit ja nutiseadet kasutasid pooled 

õpilased üle 5 tunni päevas, mis on ilmselgelt liiga palju ja vajab vanemlikku järelvalvet ja sekkumist. 



Enamik õpilasi toitub päeva jooksul regulaarselt, üle poolte käib trennis. Enamikel õpilastel on olemas 

inimene, kelle poole murega pöörduda. 

10.klassides leiti ülekaalu 16-l, alakaalu kolmel, kõrgenenud vererõhu kaheksal, korrigeerimist vajava 

nägemise neljal ja rühihäire kolmel õpilasel. Leitud terviseprobleemide korral teavitas kooliõde kõiki 

lapsevanemaid ning anti soovitused pöörduda edaspidi vastava eriala spetsialisti poole. Üle poolte 10. 

klassi õpilastest täheldasid enim väsimust. 75% õpilaste ööuni on liiga lühike, kuni 7 tundi. Arvutit ja 

nutiseadet kasutas 75% õpilastest üle 5 tunni päevas. Osaliselt saab seda kindlasti seostada ka sellega, 

et distantsõppe perioodil toimus suur osa õppest õpilastel nutiseadme vahendusel. Sellest lähtuvalt 

tulebki teha järeldused ja kui edaspidi on vajalik pikem distantsõppe periood, siis hajutada ülesandeid 

selliselt, et videotundide ja arvutis tehtavate ülesannete maht ei ületaks 50% päevas õppimiseks kuluvast 

ajast. 

Enamik õpilasi toitub päeva jooksul regulaarselt, üle poolte käib trennis. Enamikel õpilastel on olemas 

inimene, kelle poole murega pöörduda. Kogu kooli peale on kooliõe jälgimisel ligikaudu 100 

terviseprobleemiga õpilast, kellel on ülekaal, nägemisteravuse langus, diabeet või astma. Õppeaasta 

vältel fikseeriti tervisekabinetis 1188 pöördumist, kuid reaalselt oli pöördumisi rohkem. Kõige enam 

kaevati peavalu, halba enesetunnet, erinevaid kõhuvaevusi, nohu ja teisi erinevaid terviseprobleeme. 

Enamik traumasid juhtus kehalise kasvatuse tunnis või õuevahetunnis. Vastastikune koostöö kooli 

õpetajatega ja tugispetsialistidega on kooliõe hinnangul olnud väga hea. 

Õpetajate tagasisidest eelmise perioodi arengukava eesmärkide täitmisele turvalise õpikeskkonna 

loomise osas saab väita, et 95% vastanute hinnangul toimus süsteemne turvalisusõppuste ja –koolituste 

läbi viimine. 79% hinnangul korraldati piisavas mahus tervisega seotud tegevusi ja üritusi õpilastele ja 

töötajatele. 73% õpetajate hinnangul on piisavalt tegeletud ohutu koolitee välja selgitamise, 

kaardistamise ja märgistamisega. HIK õpetajauurimuses andsid meie õpetajad tagasisidet, et 14% neist 

on kogenud kiusu õpilaste poolt (ebaviisakat kohtlemist, ähvardamist, rünnakut). 15% õpetajatest on 

märganud, et mõnda õpilast on kiusatud (narritud, tõrjutud, rünnatud, ähvardatud). Sellest saab 

järeldada, et kiusuennetus on meie koolis vilja kandnud ja kiusamist nii õpetajate suhtes kui ka õpilaste 

vahel esineb harva. Õpetajate töörahulolu uuring 2021 uuris personali rahulolu töötingimustega, mis 

otseselt mõjutavad ka õpetajate tervist ja töömotivatsiooni. Töökoormusega on väga rahul 20% ja rahul 

61% töötajatest (kokku rahulolev 81%). Töökoormus ei rahulda 12% vastanutest. Tööruumidega on 

rahul 79% õpetajatest, ei ole rahul 7% vastanutest. Ülejäänud vastajad on jäänud neutraalseks. 

Töökorraldusega on väga rahul 24%, rahul 55% ja rahulolematu 5%. Puhkepausidega on väga rahul 

24%, rahul 43% ja rahulolematu 12%. Neist andmetest saab järeldada, et üldiselt on meie töötajate 

rahulolu töötingimustega kõrge. 

Lapsevanemate rahuloluuuringu tulemustest selgub, et 84% vanemate hinnangul on õpikoormus tema 

lapsele jõukohane. 89% meie vanematest on nõus, et meie kool pakub õpilastele turvalist õpikeskkonda, 

6% ei ole nõus, et kooli õpikeskkond on piisavalt turvaline. 92% vastanutest olid seejuures nõus, et kool 

peab oluliseks terviseedendamist ja liikumist.  82% oli nõus, et kool peab oluliseks keskkonnasäästlikku 

mõtte- ja eluviisi. 69% on rahul koolis toitlustamisega, 24% ei ole rahul.  

Meie kooli tervisenõukogu tegevus on suunatud järjepidevalt toetama ja kujundama  terviseedendust 

koolielus. Oma tegevusega kaasatakse kogu koolipere: tervisliku eluviisi propageerimine, sport ja 

liikumine, meelemürkide tarvitamise tõkestamine, terviseõpetuse lõimimine õppekavaga, 

liikluskasvatuse edendamine, koolivägivalla ja traumade ennetamine jne. Kuristiku Gümnaasium osales 

2020/21 õppeaastal jätkuvalt projektides Tervist edendav kool, Liikuma Kutsuv Kool, Roheline kool  

ja ClanBeat, mis kõik toetavad tervislikku ja säästvat eluviisi.   



Kontrolliti kätepesu enne sööklasse sisenemist, õpetajatest korrapidajad aitasid pimedatel 

sügishommikutel fuajees õpilastele helkuri kandmise olulisust meenutada. Mitmeid tunde alustati 

võimlemisega ja ka tundide keskel tehti liikumispause. Seoses pandeemiaga oli kool varustatud 

desinfitseerimisvahenditega. Õpilastele selgitati käte hügieeni olulisust ja klassijuhatajatundides tehti 

selgitustööd, kuidas efektiivselt viirusest hoiduda. Õpilased kandsid alguses vabatahtlikkuse korras, 

hiljem alates 12. eluaastast juba kohustuslikus korras siseruumides maske, et nakkusohtu vähendada. 

Õpetajatele võimaldati kevadise distantsõppe perioodil ajal anda tunde kaugtöö vormis oma kodust, et 

säästa personali tervist.   

Sööklas jagati õpilastele igapäevaselt lisaks salatile puu või juurviljapala. Lisaks magustatud morsile 

või teele pakutakse igapäevaselt maitsevett ja ka maitsestamata jahedat vett automaadist. Jätkuvalt oli 

kogu aeg saadaval piim. Distantsõppe ajal terve õppeaasta vältel kompenseeris toitlustaja õpilastele 

toidukorrad toidupakkidega, mis olid väga hästi kokku pandud ja tervislikud. Õpilasesinduse ja 

toitlustaja koostöös sündis Kuristiku Toidupank, mille abil said puudustkannatavad pered lisa 

toidupakid. 

B-korpuses on nutitelefonide kasutamine õppepäeva vältel keelatud, samuti teatud aladel A-korpuses, 

C-korpuses ja garderoobis. Õpilasi suunatakse rohkem liikuma ja kui ilm vähegi võimaldab, õues aega 

veetma. I kooliastmel on igapäevaselt ja iga ilmaga ette nähtud pikk õuevahetund. Kooli paigaldati uued 

märgistused ja tähised, mis kutsusid rohkem liikuma ja sellest rõõmu tundma. A-korpus sai seintele ja 

põrandatele uue koolimajasisese liikumisraja, mis pakkus rõõmu eelkõige väiksematele õpilastele. 

Juba detsembris maha sadanud ja pikalt püsinud lumi andis võimaluse talvel enamus kehalise kasvatuse 

tunde õues läbi viia, et taas vähendada nakatumise ohtu võimlas mitme klassiga koos treenides. 8.-12. 

klassi õpilased sportisid Pirita suusaradadel või väliuisuväljakul. Laste tervise huvides viidi terve aasta 

vältel maksimaalselt kehalise kasvatuse tunde läbi õuetingimustes: staadionil, jalgpalli- ja 

käsipalliväljakutel, liikumisrajal. Distantsõppe perioodil valmistasid kehalise kasvatuse õpetajad 

õpilastele erinevaid liikumismänge ja nutiseadme abil läbitavaid huvitavaid liikumisradasid, mis 

ergutasid neid kontaktivabalt õues liikuma. 

Rohelise Kooli projekti raames pöörati tähelepanu õpilaste liikumisharjumustele ja suunati õpilasi 

jalgratast ning ühistransporti kasutama, et autoliiklust linnaosas ja kooli hoovis vähendada. Liikuma 

kutsuva kooli eestvedamisel toimus sügisel võistlusmäng „Kõige liikuvam klass“, kus iga osaleja sai 

jalgrattaga kooli tulles väikse märgise ja toimus klassidevaheline võistlus, kes kõige rohkem märgiseid 

kogub. Tähelepanu pöörati turvalisusele. Toimusid traditsioonilised „Peatu! Vaata! Veendu!“ 

ülekäiguradade märgistamise projekt ja  helkuripuu  ehtimine kooliõuele. Lisaks propageeriti 

tervislikku toitumist ja jälgiti kooli puhveti menüü tervislikkust. Puhvetis pakutakse jätkuvalt maitsvaid 

teraleibu ja lavašše erinevate täidistega, salateid, putru, müslit piimaga, puu ja juurvilja. Limonaadi 

valikus ei ole, osta saab mineraalvett, mahla, teed ja kohvi.  

3. klassides viidi läbi jalgratta juhilubade koolitus, mis koosnes teooriaõppest ja praktilistest tundidest 

kooli liikluslinnakus.  

5. klassid said Tallinna Haridusameti tasuta muuseumitundide raames Tervishoiumuuseumilt tervisliku 

toitumise ja murdeea teemasid käsitlevad videotunnid. Algselt olid need planeeritud muuseumis 

kohapeal, aga distantsõppe tõttu ei olnud võimalik neid kontaktis läbi viia. Õpetajatele toimus kevadel 

kaheosaline esmaabikoolitus, kus saadi nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi ja oskusi ja kõigi töötajate 

esmaabitunnistused said värskendatud. 

Kahjuks ei saanud ootamatult alanud piirangute tõttu toimuda esmaabikoolitused gümnasistidele, aga 

loodetavasti saab need läbi viia 2021/22 õppeaastal suurendatud mahus (rohkematele klassidele). 

 

 



1.9. Huvitegevus ja osalus projektides 

 

2016-2020 arengukava eesmärkide täitmise küsitluse tulemusest selgub, et õpetajad täheldavad 

huvihariduse kvaliteedi tõusu ja meie kooli suured projektid on laiema kõlapinna leidnud, töötajad on 

projektide tegevuste ja eesmärkidega hästi kursis ja võimalusel panustavad projektide tegevusse. 80% 

töötajatest arvab, et meie kooli õppe- ja kasvatustööd toetavad projektid on kõrgel tasemel 

organiseeritud. 96% hindab laste liiklusalase kasvatuse ja jalgratta juhilubade õppe heal tasemel 

olevaks. 51% arvab, et õpilasvahetusprojektid Eestis ja välismaal on hästi õnnestunud. Siin on 

probleemiks olnud kindlasti kahel viimasel õppeaastal takistuseks saanud reisimispiirangud ja ka 

riigisiseselt on olnud piiratud võimalus teiste koolidega reaalses kontaktis koostööd teha, küll aga on 

toimunud virtuaalkohtumisi. 67% õpetajatest hindab, et õpirände projekt õpetajatele on olnud 

õnnestunud ja oma eesmärgi täitnud. Hetkel on meil üks õpirände projekt käimas, lähetuste lõpp on 

31.12.2022, seda on seoses pandeemiaga pidevalt edasi nihutatud ja kuna olukord on keeruline, ei ole 

hetkel ükski õpetaja veel oma planeeritud koolitusel käinud, ehkki rahalised vahendid eraldati juba 

kevadel 2020. Tagasisidena kooli huvitegevusele andis 65% töötajatest hinnangu, et traditsioonilised 

üritused on kvaliteetselt toiminud ja neid on arendatud. 75% hindab, et huviringe on avatud ja 

tegutsemas hoitud vastavalt õppekava toetamisele, vanemate ja õpilaste ootusele ja kooli võimalustele. 

Murekoht on ÕE ja õpilaste omaalgatuse toetamine – vaid 53% õpetajatest hindab selle toimivaks. 

Varasemast enam tähelepanu tuleb seega pöörata õpilaste initsiatiivi julgustamisele ja heaks kiitmisele. 

Ehkki nende algatused võivad olla poolikud või lõpuni läbi mõtlemata, tuleks panustada mitte algatuste 

maha laitmisele, vaid nende toetamisele oma initsiatiivi võtmisel. Suhteliselt nõrgaks hinnatakse ka 

rahvustraditsioonide hoidmist läbi huvitegevuse – vaid 55% leiab, et see on õnnestunud. Rahvatantsu 

osakaal meie huvitegevuses on aasta aastalt vähenenud, kuna õpilastel on tekkinud laiemad võimalused 

huvipakkuvaks tegevuseks. Paraku  on pandeemiast tingituna ära jäänud ka viimase aasta 

traditsioonilised suuremad rahvakalendri tähtpäevade tähistamised (mardipäev, kadripäev). Suuremat 

tähelepanu tuleb pöörata eesti rahvakultuurile ja lastele tähtpäevade kombestiku tutvustamisele. 

Loodetavasti võimaldab algav kooliaasta ka temaatilisi suuremaid üritusi läbi viia. 61% õpetajatest on 

rahul huviringide sisu kaasajastamisega. Viimastel aastatel on loodud uusi huviringe (teadusring, 

näitering, robootika, kunst, 3D modelleerimine ja meisterdamine), aga mitmed neist on õpilaste 

huvipuuduse tõttu tegutsemise juba ka lõpetanud. Et edendada ka kooli poolt pakutavat huvitegevust, 

tuleb õpilaste tegelikud huvid kaardistada ja pakkuda nende huvidele vastavaid ringe. 

Lastevanemate rahuloluküsitlusest selgub, et 89% on rahul õppetöö rikastamise võimalustega, mida 

kool pakub (projektid, õuesõpe). 92% vastanutest olid seejuures nõus, et kool peab oluliseks 

terviseedendamist ja liikumist.  82% oli nõus, et kool peab oluliseks keskkonnasäästlikku mõtte- ja 

eluviisi. 

HARNO koolide rahuloluküsitluse tulemustest (vastasid meie 4., 8. ja 11. klasside õpilased) selgub, et  

õpilaste rahulolu koolis pakutava huvitegevusega on languses (2019 – 73% õpilastest rahul, 2020 – 66% 

ja 2021 – 63%). Osaliselt on see mõistetav, kuna sagedase distantsõppe tõttu jäi palju huvitegevust ja 

ringitööd vähemaks, siiski tuleks algaval õppeaastal jälgida, et õpilased huviharidust endiselt 

väärtustaks ja pakkuda kooli poolt neile huvipakkuvaid võimalusi. Samast küsitlusest selgub ka, et 

vähenenud on laste liikumisharrastuse aktiivsus. Kui 2019. aastal meeldis liikuda ja vabal ajal trenni 

teha 71% meie õpilastest, siis 2020. aastal vastas nii 65% ja 2021. aastal vaid 61% õpilastest. Seega 

liikumise ja trennis käimise populaarsus on olnud märgatavas langustrendis. Algav õppeaasta on 

liikumisaasta, see võimaldab meil koolisiseselt läbi viia ja tähtsustada erinevaid spordi- ja kehalise 

aktiivsusega seotud tegevusi. Klassijuhataja tundides tuleb teha selgitustööd, miks on liikumine 

kasvavale ja arenevale organismile vajalik. Näib, et eriolukord, distantsõpe ja nutivahendite 

liigkasutamine on meie noorte aktiivsele eluviisile märgatava jälje jätnud, mis avaldab edaspidi 

kindlasti mõju nende tervisele.  



2020/21 õppeaastal tootsid koolis järgmised huviringid: draamaring 6.-12. klassile, jalgratturi juhiloa 

koolitus 3. klassile, koolibänd 8.-12. klassile, kaks kuntsiringi erinevatele vanuseastmetele põhikoolis, 

mudilaskoor 1.-3. klassile, lastekoor 4.-7. klassile, multimeediaring 8.-12. klassile, noortekoor 8. 12. 

klassile, rahvatantsuring „Priisle“ 1.-6. klassile, robootikaring 2.-4. klassile, solistiringkahele erinevale 

vanuseastmele, ukulele õppimine 5.-6. klassile, tehnoring 4.-9. klassile ja spordiklubide poolt pakutavad 

erinevad sporditreeningud (käsipall, maadlus, võrkpall, korvpall, maadlus, jalgpall, tants, 

iluvõimlemine). Huviringide valik on seega lai ja igale õpilasele leiduks midagi huvipakkuvat. Algaval 

õppeaastal tuleks keskenduda meie kooli poolt pakutava huvitegevuse populariseerimisele nii õpilastele 

kui ka vanematele. 

Huvijuht Triin Tibaril oli eelmisel õppeaastal abiks välisvabatahtlik, kes aitas aktiivseid vahetunde 

sisustada ja saatis vajadusel klasse õppekäikudel.  

Õpilaste füüsilise arengu toetamiseks on koolis  suurepärased võimalused, mida pakuvad  kooli võimla, 

staadion, liikumisalad koolis sees ja kooli hoovis ja aula. 2020/21 õppeaastal alustas meil I kooliastmes 

ka uuendusena kogupäevakooli projekt, mis pälvis vanematelt positiivset tagasisidet ja millega uuel 

õppeaastal jätkame. Eesmärk on pakkuda I kooliastmele kooli, kus huvi- ja liikumisringid ning 

õppijakeskne õpikäsitus on tunniplaani orgaaniline osa. Lastele andis see uuendus koolirõõmu ja mõjus 

positiivselt õpitulemustele. 

Muusikaõpetaja Sirje Vasmann-Perendi eestvedamisel ning noortekoori ja väikeste tublide solistide abil 

salvestati jõuludeks kena kontsert, mida klassid vaatasid oma jõuluhommiku koosviibimistel. 

Suuremaid aktusi ja kontserte (peale kooliaasta avaaktuse ja lõpuaktuste, mis toimusid õuealal) ei 

toimunud. Distantsõppe tõttu jäi toimumata Kuristiku laulu- ja tantsupidu, selle asemel salvestasid 

noortekoor ja solistid mahuka muusikavideote kogu, mida õpilased kooliaasta viimasel päeval said 

üheskoos vaadata. Videod monteerisid kokku meie tublid multimeediringi kasvandikud. 

2020/21 õppeaastal toimusid suurematest üritustest  liikumisnädal, kooli sünnipäeva tähistamine, 

piparkookide kaunistamise võistlus, Eesti mäng, KIKi projekti õppekäigud, Halloweeni kõrvitsate 

lõikamine.  Mitmed planeeritud üritused (nt spordipäev Kõrvemaal, sõbranädal) tuli viimasel hetkel ära 

jätta, kuna riigi epideemiaolukord muutus pidevalt ja üsna ootamatult. Olulist rolli mängisid sel aastal 

õpilaste sotsialiseerumise osas ka klassiekskursioonid ja õuesõppepäevad, mida soovitasime peale 

kontaktõppesse naasmist mai keskpaigast õppeaasta lõpuni igal klassil korraldada. Toimusid 

põhikooliklasside õppepäevad botaanikaaias, loomaaias, Ubari loodustarkuste keskuses, Pääsküla ja 

Viimsi rabaradadel, aga ka II-III kooliastmele pakutud tasuta muuseumitunnid Energiakeskuses, 

Tervishoiumuuseumis, ja Loodusmuuseumis.  

ÕE eestvedamisel korraldati sügisel filmiõhtu. ÕE roll ja panus jäi eelmisel õppeaastal kahetsusväärselt 

väikseks. Toimus esimehe vahetus ja suurem pereheitmine, lisaks takerdusid nende ettevõtmised 

pidevalt riiklikkesse piirangutesse. ÕE esindaja oli kord kalendrikuus kutsutud juhtkonna koosolekule, 

koostöö paranes seeläbi, seda traditsiooni tuleb kindlasti jätkata. 

Noorema astme õpilastele korraldati juunis nädalane linnalaager, mille korraldamist toetas LLOV.  

Spordi ja aktiivse liikumise propageerimiseks tehti koostööd mitmete klubidega, kes käisid oma 

huviringe või treeninguid tutvustamas. Spordipäevad on muudetud mitmekülgsemateks ja erinevaid 

oskusi arendavateks, mis on aidanud kaasa spordi propageerimisele noorte seas. Eeskuju on andud ka 

õpetajad oma osalusega võrkpallivõistlustel.  

Projektide tegevused toetasid õppekava eesmärkide saavutamist - Rohelise Kooli programmi raames 

korraldatavad viktoriinid ja keskkonnategevused toetasid loodusõpetuse ja bioloogia ainekava, 

septembris rajatud õppeaias viisid I –II kooliastme õpilased läbi loodusõpetuse tunde, aeda kasutati ka 

teistes õppeaines just lõimitud õppetegevuse arendamiseks. Liikuma kutsuva kooli tegevused toetasid 

kehalise kasvatuse ainekava. Mõlemad projektid tegutsesid ka 2020/21 õppeaastal aktiivselt ja 

tegevused olid kooli meedias (sotsiaalmeedia, koduleht, blogi) kajastatud. Jätkusid kaks rahvusvahelist 



Erasmus õpilasvahetusprojekti. Natalja Kedrov koordineeris põhikooli õpilasi kaasavat 

keskkonnateemalist rahvusvahelist projekti „Echo Eco“, Margarita Eero ja Anu Kurik koordineerisid 

projekti „Achieving Capability Together“, mis oli suunatud 10.-11. klasside õpilastele ja keskendus 

erinevate uute tehnoloogiate avastamisele, mida saab nii õppimisel kui ka õpetamisel kasutada. 

Kool jätkas aktiivelt ka Klass+VR projektis osalemisega. Klass+VR projektis ühendavad jõud kaks 

Tallinna ja kaks Tartu kooli, et võtta kasutusele virtuaalreaalsus ja liitreaalsus õppetöös. Õpetajatel ja 

õpilastel tekib valmisolek kasutada õppimise eesmärgil VR/AR vahendeid toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas ning samuti on tagatud ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Nimetatud projekt 

kestab veel kuni detsembrini 2021. 

 



2. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppe-kasvatustöö eesmärgid 2021/2022 

õppeaastaks 
 Eestluse, eesti keele, kultuuri ja rahvuslikkuse tähtsustamine.  

 Muukeelsetele õpilastele mõeldud õpiabi muutmine süsteemsemaks ja tõhusamaks. 

 Aktiivõppepäevade ja projektinädala traditsiooni taastamine, võttes eesmärgiks lõimingu 

erinevate õppeainete vahel. 

 Ennastjuhtiva õppija arendamine ja õpilasele suurema vastutuse andmine iseseisva õppe kaudu. 

 Gümnaasiumis multimeedia õppesuuna käivitamine; gümnaasiumi lõpetamiseks nõutava 

õppesuunapõhise koolieksami välja töötamine. 

 Õpetajatele kooli arendustegevuses ja juhtimises osalemise võimaldamine läbi erinevate 

komisjonide, metoodikanõukogu, töörühmade. 

 Õpilaste aktiivne kaasamine kooli poolt pakutavate huviringide töösse. 

 Liikumisaasta tegevuste integreerimine kooli igapäevaellu. 

 

Peamised tegevused 2021/22 aastal 

- Võimalusel moodustadakse eesti keeles taseme- või õpiabirühmad I –III kooliastmes 

- Õpiabi ja väikerühmaõppeks seatakse õpivalmis ja rakendatakse tööle neli moodulklassi 

- Õpilastel on iseseisva töö päevi, kus prioriteediks on tegevused, mis arendavad järgmisi oskusi: 

õpioskused, digitaalne kirjaoskus, probleemide lahendamise oskus, uurimisküsimuste ning -

eesmärkide püstitamine, vastuste leidmine; juhendi järgi vormistamine. 

- Põhikooli II-III astmes igas klassis aasta jooksul ühe referaadi või miniuurimuse koostamine. 

- Õpetajatel on (nt õpilaste iseseisva töö päevadel) koostööpäevad, kus on võimalik koolielu 

puudutavat arutada, arvamust avaldada, ideid genereerida ja üksteisega jagada; ainetevahelisi 

lõiminguvariante projektipäevadeks koondada.  

- Ainekomisjonide töörühmad koostavad gümnaasiumi kolmele õppesuunale (majandus, 

humanitaar, reaal-loodus) suunaainete baasil koolilõpueksami. 

- Erinevates õppeainetes töötatakse välja õppematerjalide digilahenduste/ materjalide „pangad“ 

klassiti; jätkatakse digiõppekeskkondade tutvustamise ja populariseerimisega. 

- Koostöökogunemised üldkoosolekuteks, koolitusteks, ainekomisjonide või projektirühmade 

kohtumiseks toimuvad iganädalaselt kindlal päeval ja kellaajal. 

- Gümnaasiumiklassidele juurutatakse asendustundideks hariva iseseisva töö või kogukonna 

hüvanguks tehtava töö mudel, säästmaks õpetajaid ülekoormusest ja kooli eelarvet liigsest 

pingest. 

- Kooli huviringe tutvustatakse aktiivselt kooli sotsiaalmeedias, lastevanemate koosolekul, 

toimuvad lahtised huviringide tutvumistunnid, kaasamaks lapsi tagasi huvitegevuse juurde. 

- Teemapäevade ja –nädalate ning aktuste korraldamisel tähtsustatakse eesti keelt, traditsioone 

ja kultuuri. Kontsertaktustel väärtustatakse eesti heliloojate loomingut. 

- Liikumisharjumuse populariseerimine, traditsioonilistele spordipäevadele ja liikumisnädalale 

lisaks vahetundideks liikumistegevuste planeerimine II-IV kooliastme õpilastele; õppeaasta 

jooksul vähemalt nelja ülekoolilise spordipäeva korraldamine. 

 

 

 



3. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi juhtkond 
 

Oliver Jakobson  direktor  

Siiri Aiaste     III kooliastme ja gümnaasiumiastme õppejuht 

Ly Melesk     I kooliastme õppejuht  

Karmen Kisel   II kooliastme õppejuht 

Aivar Suursaar  haldusjuht 

Aivar Metsaveer    IT-juht  

 

4. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpetajad 
 

Siiri Aiaste  õppejuht 7.-12. klassid, ajalugu 

Lisann Aljaste  muusikaõpetus algklassid 

Kristel Aloe  klassiõpetaja 

Epp Sussen  kunstiõpetus (lapsehoolduspuhkusel) 

Rolando J. Beaujon        hispaania ja inglise keel 

Jelena Domnina õpetaja abi 

Margarita Eero  inglise keel 

Laura Johanna Evisalu emakeel 

Elena Grib  õpiabiõpetaja 

Karin Hallisk  kehaline kasvatus 

Triin Heinonen  perekonnaõpetus 

Heli Jakobson  eesti keel 

Johanna K. Jalasto   inglise keel 

Silva Jõesaar  kogupäevakooli õpetaja 

Marju Jäe  inglise keel 

Kristin Pannerlein         klassiõpetaja 

Marje Kallasvee matemaatika 

Anu Karus  eripedagoog 

Natalja Kedrov  inglise keel 

Eha Keel  eesti keel, õpiabi 

Maarja Kikas  majandusõpetus 

Marilis Kirotar  ajalugu, ühiskonnaõpetus 



Karmen Kisel  II kooliastme õppejuht, saksa keel 

Enn Kirsmann  füüsika 

Hanna Kivila  eesti keel ja kirjandus, meediaõpetus 

Heddy Kivine  eesti keel ja kirjandus 

Anna Klepinina  klassiõpetaja 

Lii Kundla  eesti keel 

Viia Kursk  klassiõpetaja 

Liidia Kuusksalu  kehaline kasvatus 

Anu Kurik  inglise keel, saksa keel 

Veinika Lemsalu klassiõpetaja, ajalugu, liiklusring 

Kati Lepp  klassiõpetaja 

Olga Lillemaa  vene keel 

Paul Lutsoja  autotehnika (Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool) 

Heli Malve  käsitöö 

Ly Melesk  I kooliasme õppejuht, klassiõpetaja 

Aivar Metsaveer IT-juht, arvutiõpetus 

Siiri Mikk  loovtöö ja uurimistöö alused 

Olga Modina  inglise keel 

Kai Mägi  sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 

Liis Märdin  matemaatika 

Eve Neito  kunstiõpetus 

Hanna Nõmm  matemaatika 

Katrin Näär  bioloogia, keemia, loodusõpetus, inimeseõpetus 

Daniel Nüüd  riigikaitse 

Margit Onga  loodusained 

Aivi Osman  infotehnoloog, arvutiõpetus, robootika 

Marju Ott  saksa keel 

Heli Paju  eesti keel 

Künter Paju  saksa keel 

Maili Pallas  õpetaja abi 

Ülle Piibar  ajalugu, ühiskonnaõpetus 

Ellen Plaado  vene keel 

Gea Pulst  õpiabi 



Alari Põlm  kehaline kasvatus 

Riina Raaga  õpiabi 

Kirsika Rahuelu klassiõpetaja 

Andres Raja  kehaline kasvatus 

Külli Ratassepp  klassiõpetaja 

Priit Ratassepp  eesti keel 

Tanel Renter  kehaline kasvatus 

Sirje Ringmäe  raamatukoguhoidja 

Andre Roden  loodusained, õpiabi 

Riina Rotšan  klassiõpetaja, eelkooli õpetaja  

Kaspar Rumm  kirjandus ja film 

Taavi Simson  matemaatika, füüsika 

Anne Soolepp  klassiõpetaja 

Ele-Marika Sooväli geograafia, majandusõpetus 

Aleksei Stepanov psühholoog 

Kleiri Liisa Suvi inglise keel (lapsehoolduspuhkusel) 

Jana Zebergs  vene keel 

Märt Tammisaar poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Tiia Tarm  psühholoog, inimeseõpetus, HEV-koordinaator 

Triin Tibar  huvijuht, inglise keel 

Külli Toom  eesti keel vene kodukeelega lastele I kooliastmes 

Andres-Aare Tooming matemaatika, rahvatants 

Age Toomsalu  muusikaõpetus 

Olga Tribštok  klassiõpetaja 

Valentina Tsirihhova matemaatika 

Annela Valdi  matemaatika 

Sirje Vasmann-Perend muusikaõpetus 

Linda Veski  inglise keel 

Andra Viirpalu  kehaline kasvatus 

Siiri Vilgats  klassiõpetaja 

Kirsti Vooglaid  loodusained 

Heiko Väät  kehaline kasvatus 



5. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi hoolekogu 
 

Liina Pukk  lapsevanem 

Jüri Tali  lapsevanem 

Marko Kangust  lapsevanem 

Rita Maikov  lapsevanem 

Maili Pallas  õpetaja 

Sirje Vasmann-Perend   õpetaja 

   TOE 

Andres Vään  LLOV, koolipidaja esindaja 

 

6. Plaanilised õppenõukogud 2021/2022 õppeaastal 
 

I 23.09.2021  

1. Õppenõukogu sekretäri valmine 2021/22 õppeaastaks 

2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest  

2. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse  

3. Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaani kinnitamine 

4. Õppekava muudatuste heaks kiitmine – täiendused multimeedia õppesuuna osas 

 

II          25.11.2021 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest  

3. Õpilastega läbi viidavate arenguvestluste tingimuste ja korra üle vaatamine  

4. Kooli raamatukogukogu õppekirjanduse tellimuse kooskõlastamine ja kinnitamine  

4. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmed riskide vältimiseks  

 

III 27.01.2022 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest  

2. Kooli arengukava eesmärkide üle vaatamine ja arutelu  

3. Kokkuvõte I poolaastal toimunud ümarlaudadest, kitsaskohtadest ja lahenenud probleemidest  

IV 10.06.2022 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

2. 2021/22 õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides  

3. Täiendava õppetöö määramine 9. ja 12. klassi õpilastele  

V 20.06. 2022 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest  

2. Ülevaade täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides  

3. Põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetamine  

4. Kokkuvõte rahuloluuuringute tulemustest 

5. Õppeaasta tunnustused 

 



VI 30.08. 2022 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest  

2. Kooli sise- ja välishindamise tulemuste arutelu  

3. Personalimuudatuste ja täienduste tutvustamine  

4. 2021/2022 õppeaasta lõpetamine (täiendavad õppetööd ja järeleksamid)  

5. Kooli arengukava eesmärkide täitmisest  

6. Kooli üldtööplaani arutelu  

  



7. Juhtkonna tööplaan 2021/2022 õppeaastaks 
 

August 

 Valmisolek õppeaastaks 2021/2022 – maja vastuvõtmine peale suvist remonti: mööbliga 

varustatus; ruumide jaotus, moodulmööbli paigutamine, uksesiltide värskendamine; personal, 

klassijuhatajad, koormuste täpsustamine, tunniplaan 

 Õppeaasta eesmärkide ja põhitegevuste läbi arutamine 

 Ettevalmistus õppenõukoguks  

 Kokkuvõte arengukava 2021-2025 kinnitamise seisust, vajadusel täiendamine; sisehindamise 

analüüs 

 Eelarve koostamine ja kinnitamine 

 Üldtööplaani koostamine 

 Uue toitlustajaga kohtumine, vastastikuste ootuste tutvustamine  

 E-õpilaspiletite ja koolivormide tellimisega seonduv 

 Mentorite määramine uutele õpetajatele 

 Ühise Tartu koolide külastamise väljasõit-koolituse kavandamine septembrisse või oktoobrisse 

 Kooli territooriumi hooldusega seonduv (ringpeenar, õppeaed, liikumisalade üle vaatamine ja 

korrastus) 

 Kooli viirusetõkestamise stsenaariumite läbi vaatamine ja täiustamine, lisameetmete 

kavandamine õpilaste ja õpetajate terviseohutust silmas pidades 

September 

 Liikumisnädala ettevalmistus ja õpilaste osalus – kaasatud T. Renter, L. Kuusksalu 

 Teaduspäeva ette valmistamine – kaasatud K. Vooglaid, K. Näär, M. Onga, E. Kirsmann 

 Kooli ürituste kalendri kokku panek vastavalt ainekomisjonidelt laekuvale infole 

 ÕE plaanide ja algatuste kooskõlastamine algavaks õppeaastaks – kaasatud ÕE president 

 Huviringide töö avamine, avatavate ringide ja tööaegade teavitamine õpilastele ja 

lastevanematele – kaasatud T. Tibar 

 Tarifikatsiooni koostamine 

 Õpiabi rühmade töö käivitamine – kaasatud T. Tarm 

 Erinevate projektide 2021/22 õppeaastaks plaanitud tegevused: Roheline kool, KIK, Liikuma 

Kutsuv Kool, Klass+VR, Erasmus+ õpilasprojektid ja õpetajate õpirände projekt 

 Lastevanemate üldkoosoleku korraldamine 

 Kooli hoolekogu uue koosseisu valimine (vanemate+töötajate esindajad) 

 Eelkooli, kogupäevakooli ja pikapäeva rühmade komplekteerimine ja tööle rakendamine 

Oktoober 

 Osalemine projektides Hea Õpetaja Kuu, Roheline Kool, Liikuma Kutsuv Kool, Erasmus+ 

 Ettevalmistused õpetajate päevaks – ÕE president, 12. klassi esindaja 

 Koolikohustuse mittetäitjate ja õpiraskustega õpilaste välja kutsumine koos vanematega – 

ümarlaudade graafiku koostamine - klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog koostöös T. Tarmiga 

 Kokkuvõte lastevanemate koosolekutel tehtud ettepanekutest 

 Õpetajate tundide külastamine – kaasatud ainekomisjonide esimehed 

 Kooli sünnipäeva tähistamine  

 Õpetajate ühiskoolituse planeerimine sügisesel koolivaheajal



November  

 HEV õpilaste õpiabi tundide külastatavusest, õpiabi saavate laste (ja otsuste) nimekirjade 

üle vaatamine – kaasatud T. Tarm 

 Aktiivõppepäeva kavandamine 

 Koostööst kooli toitlustaja ja koristusfirmaga 

 I trimestri õpiedukuse kokkuvõte ja parendusettepanekud – kaasatud klassijuhatajad ja T. 

Tarm 

 Raamatukogu õppekirjanduse tellimisest 2022/23 õppeaastaks – kaasatud Sirje Ringmäe 

 Kooli keskkonnaanalüüsi tulemused, Rohelise kooli töörühma tegevustest 

Detsember 

 Jõulukuu ürituste organiseerimine ja koolimaja kujundus – kaasatud T. Tibar, E. Neito, S. 

Vasmann-Perend 

 Võimlemisvõistluste ja rammumehe ürituste korraldamisest – kaasatud T. Renter 

 Uute õpetajate kohanemisest, mentorite ja menteedega kohtumine 

 Kiriku jõulukontserdi ettevalmistamine 

 Jõulunädala (laada, piparkoogikonkursi jmt) korraldamisest 

 Jõululõuna korraldamine abiturientidele ja töötajatele – kaasatud L. Evisalu, Ü. Piibar 

Jaanuar 

 Raamatukogu õppekirjanduse tellimuste kinnitamine 2022/23 õppeaastaks – kaasatud Sirje 

Ringmäe 

 Vahekokkuvõte ümarlaudade tulemuslikkusest ja koolikohustuse täitmisest põhikoolis – 

kaasatud T. Tarm 

 Gümnaasiumi I poolaasta õpitulemuste kokkuvõte ja parendusettepanekud  

 Tervisenõukogu tööst   

 Rahulolust kooli söökla ja puhveti menüü ja töökorraldusega 

 Erasmus+ programme õpetajate õpirände planeerimine kevadpoolaastaks 2022 – kaasatud K. 

Ratassepp 

Veebruar 

 Vabariigi aastapäevale pühendatud ürituste nädala korraldamine – kaasatud T. Tibar, P. 

Ratassepp 

 Suusaspordipäeva kavandamine koostöös Kõrvemaa keskusega – kaasatud T. Renter 

 Talvise koolivaheaja tegevuste kavandamine 

 Töökeskkonna nõukogu töö analüüs  

 Kooli sisehindamisjuhendi täiendamine ja kinnitamine 

 Õpetaja ametijuhendi uuendamine 

 Aktiivõppepäeva kavandamine 

Märts 

 Personali täiendamise vajadustest eeloleval õppeaastal 

 Prognoos õpilaste arvu ja klasside komplekteerimise osas 2022/2023 õppeaastaks 

 Gümnaasiumikatsete korraldamisest ja tutvustuspäeva korraldamisest uutele gümnasistidele 

 Lastevanemate päeva/avatud uste päeva korraldamisest – kaasatud T. Tibar 



 Õpilaste huviringide töö efektiivsusest 

 II trimestri õpiedukuse kokkuvõte ja parendusettepanekud – kaasatud klassijuhatajad ja T. Tarm 

Aprill 

 Ettevalmistused kooli laulu- ja tantsupeoks – kaasatud S. Vasmann-Perend, T. Tibar 

 Tervisenädala ürituste kavandamine koolis 

 Õpetajate juunis toimuva ühise koolituspäeva kavandamine 

 Loovtööde ja uurimistööde kaitsmise kava kinnitamine 

 Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite komisjonide ja ruumide kinnitamine 

 10. klasside eelkomplekteerimise tulemuste arutelu 

 Projektinädala tegevuste kavandamine 

Mai 

 Õuesõppe-ürituste ja kevadise spordipäeva planeerimine – kaasatud T. Renter ja T. Tibar 

 Klassijuhatajate määramine ja aineõpetajate tunnikoormuste planeerimine 2022/2023 

õppeaastaks 

 Loov- ja uurimistööde kaitsmiskomisjonide töös osalemine 

 Ettevalmistustest õppeaasta lõpetamiseks 

 Parimate õpilaste vastuvõtu planeerimine 

 Kooli laulu-ja tantsupeo organiseerimine – kaasatud T. Tibar, S. Vasmann-Perend 

 Linnalaagri töö kavandamine – kaasatud T. Tibar 

 Arenguvestlused õpetajatega 

Juuni 

 Õppeaasta lõpetamisega seonduv 

 9. ja 12. klasside lõpetamine  

 Lõpuaktuste kavandamine – kaasatud T. Tibar 

 1. ja 10. klasside komplekteerimine 2022/23 õppeaastaks 

 Kokkuvõte õpetajate eneseanalüüsidest 

 Õppeaastat kokku võtvad vestlused ainekomisjonidega 

 Individuaalsed arenguvestlused töötajatega  

 Kooli ruumide, taimede jmt hooldamisest suvisel perioodil 

 Maja lahtiolekuaegadest ja haldamisest suvisel perioodil 

 



8. Sisekontroll 2021/2022 õppeaastal 
 

I TRIMESTER 

Teema  Aeg Juhtkond Sisekontroll Vastutajad Kokkuvõtted: hoolekogu, 

õppenõukogu, üldkoosolek, 

met.nõukogu, lastevanemate 

üldkoosolek 

Töö personaliga September Klassijuhatajate nõustamine; 

mentorite määramine uutele 

töötajatele, kinnitamised 

käskkirjaga 

Uute õpetajate töökavade ja 

ainekomisjonide tööplaanide 

elektrooniline esitamine 

Õppejuhid,  

ainekomisjonide 

esimehed 

Juhtkonna koosolek 

Uute õpilaspiletite 

vormistamine, 

vanade pikendamine 

September Tekkinud probleemide arutelu Sööklas sööjate fikseerimine, 

raamatukogus õpikute ja 

ilukirjanduse väljastamine 

Direktor, 

majandusjuhataja, 

Juhiabi M. Blähhin 

Õpetajate ja õpilaste infotundides 

Õpilaste liikumine, 

nimekirjade 

täpsustamine 

September Õpilaste andmebaasi 

täpsustamine 

Nimekirjade täpsustamine ja 

EHISesse sisestamine 

Õppejuhid, 

klassijuhatajad, 

juhiabi S. Truu 

Õpetajate teavitamine maililisti 

kaudu 

Õpilaste osalemine 

klassivälises 

tegevuses 

September Ringide, treeningute tunniplaani 

koostamine 

Ringide töögraafikute ja õpilaste 

nimekirjade kinnitamine 

T. Tibar, T. Renter Info stendidel ja kooli 

koduleheküljel, info 

lastevanemate maililisti 

Õppenõukogu September Õppenõukogu päevakorra 

arutelu 

Päevakorrapunktide 

ettevalmistamine 

Direktor Juhtkond 

Projekt “Peatu! 

Vaata! Veendu!” 

September Tegevuse  kohtade ja ajakava 

täpsustamine 

Ülekäiguradade markeerimine 

kooli lähedal 

5. klasside juhatajad Üldkoosolek 

Õpilaste 

koolikohustuse 

täitmine 

Pidev, kuude 

ja trimestrite 

lõikes 

Põhjuseta puudumiste arutelu; 

suurimad põhjuseta puudujad 

Vestlused puudujate vanematega Klassijuhatajad, 

õppejuhid,  

Sotsiaalpedagoog K. 

Mägi, HEV-

koordinaator T. Tarm 

Lastevanemate üldkoosolek, 

õppenõukogu, trimestrite 

õpitulemuste arutelukoosolekud 



Materiaalselt 

vähekindlustatud 

õpilased 

Pidev Tasuta hommikupuder Klassijuhatajate ettepanekud K. Mägi, 

klassijuhatajad 

Hoolekogu ja juhtkonna koosolek 

Kooli hoolekogu   Pidev Kooli arengukava ja õppekava 

muudatused 

Muudatuste tutvustamine 

hoolekogule 

Direktor Lastevanemate, hoolekogu ja 

õpetajate  koosolek 

Koostöö 

lastevanematega 

Pidev Üld-ja klassikoosolekute, 

ümarlaudade, arenguvestluste 

kavandamine 

Koosolekute, arenguvestluste jm 

protokollide analüüs 

Juhtkond, 

sotsiaalpedagoog, 

HEV-koordinaator 

klassijuhatajad 

Õpetajate koosolekud, hoolekogu 

Õpilaste 

toitlustamine 

Pidev Tekkinud küsimuste arutelu, 

õpilaste mõistlik hajutamine 

söögivahetundides 

Söökla ja kohviku menüü 

sobilikkusest, söökla puhtus, 

teeninduskultuur, teemanädalad 

Toitlustusfirma 

esindaja, 

tervisenõukogu 

Juhtkonna koosolek 

HEV töö, õpiabi 

vajadused 

Pidev HEV õpilaste töö planeerimine, 

gruppide avamine; 

individuaalõppe ja lisatoe 

vajadused; eriklasside 3d, 6e, 8e 

õpijõudluse jälgimine 

Konsultatsioonide graafik, õpiabi 

ja logopeedi tunniplaanid, ind. 

õppekavad 

T. Tarm, õppejuhid Tugimeeskonna ja juhtkonna 

koosolek, töötajate teavitamine 

listi kaudu 

Täiendkoolitus Pidev Koolitusplaani täitmisest, 

lisavõimalustest 

Täiendkoolitusplaani 

korrigeerimine vastavalt 

rahalistele võimalustele 

Juhtkond Üldkoosolek ja juhtkonna 

koosolek 

Arengukava Pidev Arengukava eesmärkide 

täitmisest 

Uue arengukava kinnitamine; 

arengukava eesmärkide põhjal 

õppeaasta eesmärkide seadmine ja 

tegevuste planeerimine 

Juhtkond Õppenõukogu, juhtkonna 

koosolek 

Kooli õppekava 

arendustegevus 

Pidev Teemapõhise õppe täiustamine I 

kooliastmes; lõimitud aineõpe II 

kooliastmes; ainekavade 

täiendamine ja parendamine 

Teemapõhine õpe 1.-3. klassis; 

eesti keele lisaõppe kavandamine; 

lõimitud aineõpe 

Õppejuhid, 

ainekomisjonide  

esimehed 

Metoodikanõukogu, õppenõukogu 

Loovtööde juhendi 

korrastamine 

September-

nevember 

Loovtööde koostamise juhendi 

uuendamine ja ajakohastamine 

Uuendatatud juhend UTA 

keskkonnas 

S. Mikk, S. Aiaste, 

K. Kisel 

Juhendi uuendamise töörühmas, 

üldkoosolekul 



Ainekomisjonide 

tegevus 

Pidev Koostöö kavandamine lõimingul 

ning teemapäevade või nädalate 

ürituste organiseerimisel 

Ainekomisjonide tööplaanid, 

ettepanekud ainekava täiendusteks 

Ainekomisjonide 

esimehed,  

S. Aiaste 

Metoodikanõukogu, 

õppenõukogu, õpetajate 

koostöökoosolekud 

IduEdu festivali 

töötoa korraldamine 

September-

oktoober 

Festivali näidistunni 

kokkupanek, 5. kl. õpioskuste 

ainekava üle vaatamine ja 

täiendamine 

Õpioskuste õpetajate ja 

õppejuhtide koostöö  

Õppejuhid Juhtkonna koosolek, üldkoosolek 

Projekt “Roheline 

Kool” 

September - 

mai 

Projekti planeeritud tegevuste 

tutvustamine 

Tegevuste läbi viimine vastavalt 

tegevuskavale 

Projekti töörühm,  

klassijuhatajad 

RK blogis, lastevanemate 

koosolekul ja läbi maililisti, 

õpetajatele maililisti vahendusel 

ja RK koosolekul, üldkoosolekul, 

RK stendi vahendusel 

Korrapidamine Pidev Korrapidamise graafiku 

koostamine ja sellest kinni 

pidamise jälgimine 

Turvalise keskkonna ja 

siseruumide puhtuse tagamine   

majandusjuhataja, 

õppejuhid 

Info töötajatele maililisti 

vahendusel 

Tervislikud eluviisid Pidev Liikumisprojektide ja -ürituste 

kavandamine, projekti “Liikuma 

kutsuv kool” tegevused; koostöö 

toitlustajaga  

Tervislik toit, liikumist 

propageerivad üritused, 

õuevahetunnid, 

liikumisvahetunnid, 

südamenädala tegevused 

L.Melesk, T. Tibar, 

kehalise kasvatuse  

ainekomisjon 

Juhtkonna koosolek, õpetajate 

üldkoosolek, kehalise kasvatuse 

ainekomisjoni koosolek 

Liikluskasvatus Pidev Liikluskasvatus: ohutu koolitee; 

jalgrattakoolitus 

Liikluspäeva läbi viimine; 

jalgratta juhiloa koolitus ja 

eksamid 

A. Põlm, 

klassiõpetajad 

Tervisenõukogu ja RK 

koosolekul, juhtkonna koosolekul, 

kooli kodulehel 

Esimeste klasside 

kohanemine kooliga 

September-

november 

Õpilaste kooliküpsusest vestlused õpilaste ja vanematega, 

koostöös HEV-koordinaatoriga 

õpiraskuste välja selgitamine ja 

toe osutamine 

L.Melesk, T. Tarm, 

K. Mägi, 

klassijuhatajad 

HEV-meeskonna ja 

klassiõpetajate koosolek, 

juhtkonna koosolek 

MÕK Pidev Uute ideede ning võimaluste 

tutvustamine 

Projektinädal, aktiivõppepäevad, 

Teadlaste päev, Tagasi Kooli 

õppejuhid, 

ainekomisjonide  

esimehed 

Üldkoosolek, juhtkonna koosolek, 

metoodikanõukogu koosolekud 

Eelkooli töö september - 

juuni 

Vahekokkuvõtted tegevusest 

trimestrite lõikes 

Tööplaan, õpilaste nimekiri L. Melesk Ettevalmistusklassi vanemate 

koosolek, juhtkonna koosolek 



Koostöö vilistlastega Pidev Koostöö kavandamine 

erinevateks sündmusteks, Tagasi 

Kooli ürituseks 

Klassijuhatajatunnid, Tagasi kooli 

projekt 

Juhtkond Juhtkonna koosolekul, 

üldkoosolekul 

Koostöö teiste 

koolidega 

september - 

juuni 

Kohtumised kogemuse jagamise 

eesmärgil, õpitoad, 

õpilasüritused 

Vastastikused koolikülastused, 

õppevisiit Tartu koolidesse, 

õpilasvahetused, Tallinna 

rammumees, Tallinna nobenäpp 

Juhtkond Juhtkonna koosolekul, 

üldkoosolekul 

Uute töötajate 

sulandumine 

kollektiivi 

pidev Uutele töötajatele mentorite 

määramine; vestlused mentorite 

ja meneteedega, vajadusel 

nõustamine tugimeeskonna 

poolt 

Uute õpetajate tundide 

külastamine: Künter Paju, Elena 

Grib, Heddy Kivine, Hanna 

Nõmm, Johanna-Kristina Jalasto, 

Kristel Aloe, Enn Kirsmann 

Direktor, õppejuhid, 

ainekomisjonide 

esimehed 

Mentorite, menteede ja juhtkonna 

koosolekul 

II TRIMESTER 
     

Õppekava arendus Oktoober-

detsember 

Gümnaasiumi valikainete 

toimimisest; õppesuuna 

koolilõpueksami koostamisest 

Kohtumised ainekomisjonidega 

koolilõpueksami koostamiseks, 

nelja õppesuuna valikainete üle 

vaatamine ja ainekavade 

korrastamine 

õppejuhid Metoodikanõukogu 

Kooli kodukord pidev Kodukorrareeglite täitmisest, 

muudatused kodukorras 

Klassijuhatajatunnid, üldkoosolek T. Tarm, K. Mägi, 

õppejuhid,  

klassijuhatajad, 

Õppenõukogu, hoolekogu, kooli 

kodulehekülg 

Õppenõukogu November, 

jaanuar 

Õppenõukogu päevakorra 

arutelu 

Päevakorrapunktide 

ettevalmistamine 

Direktor Juhtkond 

Koostöö 

haldusfirmaga  

pidev Haldusfirma tegevuste 

kaardistamine 

Probleemide selgitamine ja 

haldusfirma teavitamine 

Majandusjuht Juhtkonna koosolek 

Projekt “Märka ja 

aita” 

pidev Abivajavate õpilaste 

väljaselgitamine  

õpilaste nimede esitamine 

konkreetse abi saamiseks, kooli 

rõivalaadast tevitamine, tasuta 

K. Mägi, T. Tarm,  

klassijuhatajad 

Klassijuhatajate infokoosolek 



koolivorm puudust kannatavatele 

lastele 

Kooli arengukava  pidev Arengukavas planeeritud 

tegevuste järkjärguline 

elluviimine õppeaasta 

eesmärkide täitmiseks 

Tegevuste jälgimine; vajadusel 

parendamine 

direktor, juhtkond Hoolekogu, õppenõukogu 

Õpetajate 

sisekoolitused  

pidev Ühiskoolituste 

vajaduste/teemade välja 

selgitamine 

Koolitustest osavõtu kontroll direktor, õppejuhid, 

 

Ainekomisjonide koosolekud, 

üldkoosolek 

Tugiteenuste 

osutamine  

pidev Tugiisikute tööülesannete ja 

Rajaleidja otsusega õpilaste 

toevajaduse üle vaatamine 

Tugiisikute töögraafikute 

jälgimine ja vajadusel 

õpiabirühmade ümber 

komplekteerimine I trimestri 

tulemuste põhjal 

HEV koordinaator, 

õppejuhid 

I trimestri aruandekoosolekud, 

juhtkonna koosolek 

Osavõtt projektidest  pidev Projektide töö ja 

tegevusplaanidega tutrvumine 

Erinevad projektid - Erasmus+, 

Roheline Kool, Liikuma kutsuv 

kool, Liiklusprojekt, KEAT, 

Kiusamisest vaba kool, Klass+VR 

projektide 

koordinaatorid 

Üldkoosolek 

Teemanädalad  pidev Spordinädal, aktiivõppepäevad, 

reaalainete nädal, Eesti nädal, 

maailmahariduse nädal 

Külaliste kutsumine ja vastuvõtt, 

ürituste koordineerimine 

Erinevad 

ainekomisjonid 

Infotund, ainekomisjonid, 

juhtkonna koosolek 

Huvitegevus pidev huviringide hõivatus ja 

tegevused; klassivälised 

tegevused 

klassivälise tegevuse lõimimine 

õppekavaga, kogupäevakool 

T. Tibar, 

klassijuhatajad 

Fotod, videod, näitused, stendid, 

kooli koduleht ja sotsiaalmedia 

Heategevus november-

detsember 

Sihtotstarbeliste ürituste 

planeerimine 

Heategevuslik jõululaat, rõivalaat-

väljapanek, “Märka ja aita” 

projekt 

K. Mägi, 

klassijuhatajad 

Juhtkonna koosolek, üldkoosolek 

Tundide külastamine 

ja tagasisidestamine 

pidev Tundide kaasaegsete meetodite 

ja vahenditega läbiviimine; 

lõimõppe võimaluste 

tutvustamine 

Tutvumine huvitava metoodikaga 

läbi viidavate tundidega 

Juhtkond Üldkoosolek, metoodikanõukogu 

Uurimistööd 

gümnaasiumis ja 

põhikooli loovtööd  

pidev tööde juhendajate ja õpilaste 

vahelise koostöö parendamise 

võimalustest 

UTA-süsteemi kasutamine 

õpilaste ja juhendajate töö 

S. Mikk, õppejuhid Juhendajate koosolek, 

üldkoosolek 



jälgimiseks, juhendajate 

määramine  

Õpikute, töövihikute 

ja ilukirjanduse 

tellimuste 

vormistamine 

2021/2022 

november Tellimuste põhimõtete arutelu 

vastavalt rahalistele 

võimalustele 

Õpikute ja töövihikute tellimuste 

rahaliste ressursside jälgimine 

S. Ringmäe, 

ainekomisjonide  

esimehed, 

õppejuhid 

direktsioonis,õpetajate koosolekul 

Õppimise ja 

õpetamise kvaliteedi 

analüüs I trimestri 

tulemuste põhjal 

november Õpitulemuste analüüs koostöös 

klassijuhatajatega  

Õpiraskustega õpilaste ja 

vanematega vestlused 

Klassijuhatajad,  

sotsiaalpedagoog, 

HEV-koordinaator, 

õppejuhid 

Õpitulemuste arutelu-koosolek, 

metoodikanõukogu 

Karjäärivalikud pidev 9. ja 12. klasside õpilaste edasise 

õppimise võimalustest 

Karjäärivestluste, testide 

läbiviimine 

Klassijuhatajad, T. 

Tarm 

Ümarlauad, kooliastmete 

õpetajate koosolekud 

Registreerimine 

eksamiteks 

jaanuar Kokkuvõtted õpilaste valikutest Õpilaste valikute õigeaegne 

edastamine 

Õppejuhid, 

klassijuhatajad 

Õpetajate koosolekud 

Eriklasside 

õpijõudluse 

jälgimine 

pidev Klassi tegevuste ja õpijõudluse 

analüüsimine 

Probleemide lahendamine Direktor, õppejuhid,  

psühholoog, 

sotsiaalpedagoog, 

klassijuhataja 

Õppenõukogu 

Ainealane töö 

edukate õpilastega, 

valmistumine 

olümpiaadideks 

November- 

märts 

Õpetajate-juhendajate lisatöö 

tunnustamine 

Tutvumine ainevõistluste 

koolivoorudes osalenud õpilaste 

tulemustega 

Ainekomisjonide 

esimehed 

Metoodikanõukogu, 

ainekomisjonide koosolekud 

Arenguvestlused 

õpetajatega 

pidev Töötajate valik 

arenguvestlustele kutsumiseks 

Arenguvestlused töötajatega Juhtkond, 

ainekomisjonide  

esimehed 

Õppenõukogu, juhtkonna 

koosolek 



Lastevanemate 

koolitamine 

Jaanuar-märts Lastevanemate 

(veebi)koolitused oma lapse 

kodus toetamise teemal 

Koolituste organiseerimine, 

veebikoosolekud, materjalid 

maililisti 

T. Tarm, õppejuhid Juhtkonna koosolek 

Koostöö 

lastevanematega 

pidev Arenguvestluste läbiviimisest 

õpilastega 

Arenguvestluste toimumise 

jälgimine 

Õppejuhid, 

klassijuhatajad 

Üldkoosolek 

Koolikohustuse 

täitmine 

pidev Koolikohustuse mittetäitjate 

õpilastega tegelemine 

Vestlused õpilastega, ümarlauad, 

käskkirjadeks esildised, koostöö 

linnaosa lastekaitsega 

Klassijuhatajad, 

sots.pedagoog 

Juhtkonna koosolek 

Kooli tutvustamine pidev Ettepanekud koostööks, 

partnerite teavitamine 

Koostöö partneritega LOV, HA, 

projektipartnerid jne, artiklid 

ajakirjanduses, kooli 

kodulehekülg ja sotsiaalmeedia 

O. Jakobson, K. 

Kisel, T. Tibar, T. 

Renter, A. Metsaveer 

Üldkoosolek, juhtkonna koosolek 

Tervise edendamine pidev Ürituste planeerimine Tervisetõendite kontroll, 

südamenädal, kooli söökla ja 

puhveti menüü, töötajatele 

liikumisvõiamluste pakkumine 

Tervisenõukogu, 

juhtkond 

Tervisenõukogu koosolek 

III TRIMESTER     
 

Klassijuhataja töö Veebruar-

aprill 

Üldpädevuste toetamine 

klassijuhataja tundides 

Avatud klassijuhatajatundide 

korraldamine 

Klassijuhatajad, 

õppejuhid 

 

Metoodikanõukogu 

Kooli tegevuste 

tutvustamine 

pidev Erinevate tegevuste kaudu kooli 

tutvustamise kavandamine; 

kooli sümboolikaga meenete 

kavandamine ja tellimine 

Koostöö erinevate huvigruppidega Direktor, infojuht, 

huvijuht 

Juhtkonna koosolek 



Õpetajate õpiränne Õppeaasta 

vältel 

Koolitusvõimaluste 

realiseerimine Erasmus+ 

projekti rahastuse kaudu 

Koolituste teemade ja ajagraafiku 

kinnitamine 

Direktor Metoodikanõukogu, juhtkonna 

koosolek, üldkoosolek 

X klasside 

komplekteerimine 

Aprill - juuni Vastuvõtukorra üle vaatamine, 

vahekokkuvõtted vastuvõtust 

Testide ja vestluste läbiviimine Ainekomisjonide 

esimehed,  

A. Valdi, M. Eero, P. 

Ratassepp, õppejuht 

S. Aiaste 

Üldkoosolek 

Riigieksamid 12. ja 

9. klassidele 

Aprill-juuni Komisjonide ja eksamiplaanide 

koostamine  

Eksamite korraldamine O. Jakobson, S. 

Aiaste 

Juhtkonna koosolek 

Arenguvestlused 

õpetajatega  

Mai-juuni Vestlusele kutsutavate graafiku 

koostamine 

Õpetaja toimetulek õppe - 

kasvatustööga 

direktor, õppejuhid Juhtkonna koosolek 

8. klasside ja 11. 

klasside uurimuste 

kaitsmised 

Mai Komisjonide ja kaitsmise 

ajaplaani koostamine 

Tööde kaitsmiste läbiviimine Direktor, juhendajad,  

S. Mikk 

Juhtkonna koosolek 

Õpikeskkond Mai-juuni Tööde teostamise vajadusest; 

kooli õppeaia, ringpeenra ja 

sisehaljastuse suvise hoolduse 

plaanid 

Kooli ruumide ja mööbli olukorra 

fikseerimine. Õppevahendite 

vajadus. Haldusfirma ja 

toitlustusfirma esindajatega 

kohtumine. Töökeskkonna-, 

tervisenõukogu ja 

ainekomisjonide ettepanekutega 

tutvumine. 

direktor, 

majandusjuht,  

kabinettide kasutajad 

Üldkoosolek, juhtkonna koosolek 

Üleminekueksamite 

ning 12. klassi 

koolilõpueksamite 

koostamine 

aprill-juuni Tutvumine eksamitöödega, 

tööde kinnitamine 

Eksamite läbiviimise ja hindamise 

komisjonide moodustamine, 

kordamisküsimustest ja 

konsultatsioonidest õpilaste 

teavitamine 

direktor, õppejuht S. 

Aiaste 

Juhtkonna koosolek 

Õppekava aprill-juuni Õppesuundade uuendamise 

võimalustest; aktiivõppepäevade 

kokkuvõte 

 
Ainekomisjonide 

esimehed, 

õppejuhid, direktor 

Õppenõukogu 



Õpetajate ja 

ainekomisjonide töö 

analüüs 

juuni Eneseanalüüside ja 

ainekomisjonide töö 

analüüsidega tutvumine 

Ettepanekute ja probleemide 

arutelu, parenduste kavandamine 

Direktsioon Metoodikanõukogu, õppenõukogu 

Sisehindamine Aprill-juuni Rahuloluküsitluste läbiviimine 

ja ettepanekutega tutvumine 

võimalike muudatuste 

sisseviimiseks 

Rahuloluküsitluste ja 

ainekomisjonide töö analüüsidega 

tutvumine 

Direktor; õppejuhid  Õppenõukogu 

Personalivajaduse 

väljaselgitamine 

2022/2023 

õppeaastaks 

aprill-juuni Õpilaste ja klassikomplektide 

arvude üle vaatamine 

Konkursside väljakuulutamine 

vabadele ametikohtadele, 

õpetajate koormuste ja 

klassijuhatamise töö määramine; 

õppekava korrigeerimine vastavalt  

vajadustele 

S. Aiaste, K. Kisel, 

L. Melesk, 

ainekomisjonide  

esimehed 

Juhtkonna koosolek, üldkoosolek 

Kooli laulu-ja 

tantsupidu 

mai Kooli laulu- ja tantsupeo 

kavandamine 

Ürituse korralduskomisjoni 

määramine 

S. Vasmann-Perend, 

L. Aljaste,  

T. Tibar,  

A. Toomsalu 

Kooli sotsiaalmeedia, 

kodulehekülg, laulu- ja tantsupeo 

kontsert 

Eksamite 

läbiviimine 

aprill - august Eksamiplaanide koostamine ja 

kinnitamine, järeleksamite 

koostamise koordineerimine 

Üleminekueksamite ja 

lõpueksamite tulemuste analüüs. 

Järeleksamite korraldamine 

Aineõpetajad, 

õppejuhid 

Üldkoosolek, õppenõukogu 

Õppeaasta 

kokkuvõtted 

juuni Direktori vastuvõtule kutsutute 

nimekirjad; tunnustust väärivad 

õpilased ja õpetajad 

Direktori vastuvõtt tublidele 

õpilastele; õpetajate tunnustamine 

Direktor Üldkoosolek 



Õppenõukogud juuni Õppeaasta lõpetamine 

ülemineku- ja lõpuklassides 

Järgmisesse klassi üleviimine, 

täiendav õppetöö, kooli 

lõpetamine, tunnustamine 

medali/kiituskirjaga 

Direktor, õppejuhid,  

klassijuhatajad 

Õppenõukogu 

 



9. Metoodikanõukogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks 
 

September 2021 

1. Metoodikanõukogu töö planeerimine 2021/2022 õppeaastaks – ainekomisjonide esimehed 

2. Kokkuvõte 12.kl. riigieksamitest ja distantsõppe tulemustest kevadel 2021 

3. Muudatustest kooli õppekavas: multimeedia õppesuuna käivitamine 

4. Õppesuuna koolilõpueksamite koostamisest 

5. Ainekomisjonide tööplaanidest. Ainealaste ürituste kinnitamine 

6. Uurimis- ja loovtööde juhendamisest 2021/22 õppeaastal; loovtöö juhendi uuendamisest 

7. Aktiivõppepäevade ja projektinädala kuupäevade ja teemade kooskõlastamine 2021/22 

õppeaastaks 

8. Üleminekueksamite korraldamisest 2022 kevadel 

9. Loodusõpetuse elektroonilistest 4. ja 7. klassi tasemetöödest 2021 sügisel 

10. Õppekäikudel ja koolivälistel üritustel osalemine, KIK projekti käigud 

11. Liikumisaasta tegevused koolis ja linnas tervikuna; integreerimine õppekavva 

12. Koolitusvõimalused ja -vajadused  

 

Jaanuar 2022 

1. Gümnaasiumiastme kohustuslike ja valikkursuste sisu ja arvu võimalikest muudatustest 

2. Õppekirjanduse tellimuste kokkuvõtted/ võimalused 2022/2023 õppeaastaks – S. Ringmäe  

3. Ettepanekud seoses tunnijaotusplaaniga 

4. HEV-õpilaste toetamise vajadused ja võimalused 

5. 10. klasside sisseastumiskatsete testide koostamise põhimõtetest  

6. Riigieksamite, lõpueksamite ja  üleminekueksamite valikutest  

7. Ainekuude ja -nädalate üritused 2021/22, ainekomisjonide koostöö 

8. 2022. aasta täiendkoolituste planeerimine  

 

Aprill 2022  

1. Tervisenõukogu tegevustest, meie kooli õpilaste tervislikust seisundist  

2. Projektitegevuste lõimimisest ainekavadesse (Roheline kool, Liikuma kutsuv kool, KIK) 

3. Ettepanekud õppekava muudatusteks 

4. Ettepanekud lahtiste tundide läbi viimiseks – ainekomisjonide esimehed 

5. HEV õpilastele tõhustatud õpiabi osutamise tulemuslikkusest –T. Tarm 

6. Teemapõhise õppe edusammud ja probleemid I kooliastmes  

7. Prognoositavad õpilasarvud, rühmade, tundide jaotus avatavates 1. ja 10. klassides 

 

Juuni 2022  

1. Kokkuvõtted osalemisest erinevates projektides 

2. Ainetundide külastamise tulemustest 

3. Aktiivõppepäevade ja projektinädala kokkuvõtted 

4. Kokkuvõtted ainekomisjonide tööst ja aineüritustest 

5. Loov-ja uurimistööde kaitsmise tulemustest 

6. Koormuste planeerimine 2022/2023 õppeaastaks  

7. Õpetajate ühise koolitus- ja motivatsioonipäeva kavandamine 



10. Tasemetööde ja riigieksamite õppeained, vormid ja ajad 
 

2021/2022 õppeaasta tasemetööd 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

 matemaatika (kirjalik) – 14. –17. september 2021. a; 

 eesti keel (kirjalik) – 28. –29. september 2021. a; 

 loodusõpetus (kirjalik) – 6. –7. oktoober 2021. a. 

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

 matemaatika (kirjalik) – 14. –17. september 2021. a; 

 eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a; 

 loodusõpetus (kirjalik) – 4. –5. oktoober 2021. a; 

 inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a; 

 inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11. –13. oktoober 2021. a; 

 saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a; 

 saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11. –13. oktoober 2021. a. 

 

2021/2022 õppeaasta põhikooli lõpueksamid:  

 eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;   

 matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a; 

 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või 

inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a; 

 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14. –16. juuni 2022. 

a; 

 

2021/2022 õppeaasta riigieksamid 

 eesti keel (kirjalik) – 25. mai 2022. a; 

 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a; 

 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.-29. aprill 2022. a; 

 inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a; 

 inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.-6. mai 2022. a; 

 matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a. 

 

 

 

 

 



11. Vaheaegade, trimestrite ja kursusehinnete ajad 
 

Koolivaheajad: 

I vaheaeg 25.-31. oktoober 2021 

II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022 

III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022 

IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022 

Suvevaheaeg 14. juuni – 31. august 2022 

 

Trimestrite lõpud põhikoolis 2021/22 õppeaastal: 

I trimestri lõpp 26. november 2021 

II trimestri lõpp 11. märts 2022 

III trimestri lõpp 10. juuni  2022 

Üleminekuklasside viimane koolipäev ja lõpuaktused 13. juuni 2022 

 

Gümnaasiumi kursuste lõpud 10.-11. klass: 

1 kursus 

õppeaastas 

10. juuni 2022     

2 kursust 

õppeaastas 

21. jaanuar 

2022 

10. juuni 2022    

3 kursust 

õppeaastas 

26. november 

2021 

11. märts 2022 10. juuni 2022   

4 kursust 

õppeaastas 

5. november 

2021 

28. jaanuar 

2022 

1. aprill 2022 10. juuni 2022  

5 kursust 

õppeaastas 

15. oktoober 

2021 

10. detsember 

2021 

11. veebruar 

2022 

8. aprill 2022 10. juuni 2022 

 
 

 

 

 

 

 



12. Raamatukogu tööplaan ja eesmärgid õppeaastaks 2021/2022 
   

Eesmärgid 

Kooliraamatukogu on avatud õpikeskus, kus on ühendatud info hankimise võimalus, lugemishuvi 

toetamine ja arendavad vaba aja veetmise võimalused. Põhieesmärkideks on toetada kooli õppe-ja 

kasvatustegevusi, aidates koolil õpilastes kujundada õpioskusi, sotsiaalseid oskusi, suhtlust ja väärtuste 

kujunemist.  

Samuti on eesmärgiks kujundada ja säilitada lastes eluaegne harjumus ning huvi lugemise, kirjanduse 

väärtustamise, õppimise ja raamatukogude kasutamise vastu ning kujundada õpilastes raamatukogu 

kasutamise oskusi. Lugemine aitab kaasa ainetevahelisele lõimingule, aidates paremini aru saada kunstist, 

muusikast, teatrist, filmist, pärimuskultuurist ning tänapäeva kultuurist laiemaltki. Kultuuriloolise tausta 

konkretiseerimiseks osutatakse kirjanduse kõrval teistelegi õppeainetele: ajaloole, ühiskonna- ja 

inimeseõpetusele, meediale, geograafiale, muusikale, kunstile, filosoofiale, reaalainetele, infokirjaoskustele 

jne.  

Tulenevalt Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldpädevuste kujundamisest pööratakse tähelepanu õpilaste 

teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisele, mis tagavad suutlikkuse erinevatel tegevusaladel või -

valdkondades tulemuslikult toimida. Selleks on raamatukogul olemas ka erinevad vahendid :  

a. Õppevahendid (õpikud/töövihikud) 

b. Infotehnoloogilised vahendid 

c. Õppemängud 

d. Õppefilmid 

e. Õppevahendid HEV õpilastele 

 

Aktiivse ja turvalise koolipäeva projekti raames on raamatukogule eraldatud mitmeid arendavaid ja 

põnevaid lauamänge, mille mängimiseks tuleb raamatukogus luua taas võimalus. 

Raamatukogus  viiakse läbi ka erinevaid ainetunde, mille raames on võimalus kasutada kohapealseid 

arvuteid. 

 Tööplaan 

Raamatukogu poolt kavandatud töökava kalenderplaan, pädevuste 

kujundamine ja koostöö  

Töö raamatukogu 

õpikute- ja üldfondiga, 

aruanded, statistika jm. 
Toimumise 

aeg 

Tegevused 

õpilastele ja koos 

õpilastega 

Üldpädevuste 

kujundamine 

Koostöö  

August 

 

 

 

  Koostöö 

kirjastuste ja 

töötajaskonnaga. 

Põhifondi korrastamine. 

Kirjastustelt saabuvate 

õpikute ja töövihikute 

vastuvõtt ja töötlemine. 

Õpikute, töövihikute ja 

metoodikakirjanduse 

ettevalmistamine 

laenutamiseks õpilastele 

ja õpetajatele. 



Raamatukogu tööplaani 

koostamine. 

September Töövihikute müük 

gümnaasiumi 

õpilastele. 

Kooli sünnipäevaks 

kingitavate raamatute 

nimekirja 

koostamine. 

 

 

Õpipädevus 

(infovajaduste 

rahuldamine). 

Koostöö 

õpetajatega, 

õpilastega, teiste 

kooliraamatukogu

hoidjatega. 

Vajadusel 

õppekirjandusele 

lisatellimuste 

vormistamine 

kirjastustesse Allecto, 

Avita, Koolibri, Eesti 

Loodusfoto, Maurus, 

Studium  jne .  

Võimaluste piires 

(järel)komplekteerida 

põhikogu raamatuid 

vastavalt uuenenud 

õppekavale. 

Kirjastuste Maurus ja 

Koolibri 

kooliraamatukoguhoidjate 

teabepäevad. 

Raamatukogu aasta 

statistikaaruande 

koostamine Eesti 

Rahvusraamatukogu 

jaoks. 

Oktoober 1. klasside õpilastele 

raamatukogu 

tutvustus (teemaks 

raamatukogu 

reeglid). 

Algkooli õpilased 

raamatukogus. 

Kooli sünnipäeval 

raamatute kinkimine 

raamatukogule. 

 

Ettelugemise päev. 

 

Sotsiaalse pädevuse 

kujundamine (reeglite 

teadvustamine). 

Õpipädevus (õpilase 

kujunemine 

teabeteadlikuks 

inimeseks ning 

infovajaduste 

rahuldamine). 

Kultuuri-ja 

väärtuspädevus 

(edendada 

lugemiskultuuri).  

Koostöö 1. 

klasside 

õpetajatega. 

 

Koostöö algkooli 

klassiõpetajatega. 

 

Koostöö kogu 

kooli 

töötajaskonnaga. 

Loevad 

vabatahtlikud 

õpilased. 

Kirjastuse Avita 

kooliraamatukoguhoidjate 

teabepäev. 

 

Järgmiseks õppeaastaks 

õppematerjalide 

tellimuste eeltöö 

ainesektsioonides. 

 

November Põhikooli klassid 

raamatukogus. 

Teemadeks e-

kataloog ESTER  ja 

kooli e-kataloog 

RIKS ning 

raamatukogu fondi 

Õpipädevus (õpilase 

kujunemine 

teabeteadlikuks 

inimeseks ning 

infovajaduste 

rahuldamine). 

Koostöö 

õpetajatega. 

Õppekirjanduse tellimuste 

vormistamine, kooli 

juhtkonnaga kinnitamine 

ja kirjastustesse saatmine. 



paigutus, kuidas leida 

vajalikku kirjandust. 

Detsember 1. klassidele tuleb 

külla 

raamatukogubuss. 

Jõuluteemaliste 

raamatute  

väljapanek ja 

raamatukogu 

kaunistamine. 

Alg- ja põhikooli 

õpikute ja 

töövihikute 2.osade 

laenutamine ja  

     1. osade õpikute 

tagastus            

Kultuuri-ja 

väärtuspädevus 

(traditsioonide 

väärtustamine). 

Raamatukogu 

kaunistamine 

koostöös 

õpilastega. 

 

Jaanuar 1.-4. Klasside 

lugemisprogrammi 

„Lugemispuu igale 

klassile“ alustamine. 

Alg- ja põhikooli 

õpikute ja 

töövihikute 2.osade 

laenutamine ja  

     1. osade õpikute 

tagastus      

Kultuuri-ja 

väärtuspädevuse ning 

suhtluspädevuse 

kujundamine. 

Koostöö 

algklasside 

õpetajatega. 

 

Veebruar Raamatute näitus 

sõpruse teemal.        

Vestlusring 

õpilastega sõpruse 

teemal. 

 

Sotsiaalse ja 

suhtluspädevuse 

kujundamine (teha 

koostööd ning 

sõbruneda teiste 

inimestega, 

aktsepteerida inimeste 

erinevusi ning 

arvestada neid 

suhtlemisel). 

Koostöö 

õpetajatega. 

 

Märts 14. märts -  

emakeelepäev. 

Lemmikraamatu 

valimine ja näituse 

koostamine. 

Kultuuri-ja 

väärtuspädevuse ning 

suhtluspädevuse 

kujundamine.    

Koostöö emakeele 

ja kirjanduse 

õpetajatega. 

 

Aprill 2. aprill - 

Rahvusvaheline 

lasteraamatupäev.  

Kultuuri-ja 

väärtuspädevuse ning 

suhtluspädevuse 

kujundamine. 

Koostöö algkooli  

õpilaste ja 

õpetajatega. 

 



Ilusa lasteraamatu 

näitus. 

Mai Kevade teemaline 

näitus.  

Sotsiaalse, õpi- ja 

suhtluspädevuse 

kujundamine. 

Koostöö algkooli  

õpilaste ja 

õpetajatega. 

Uue õppeaasta teavikute 

vastuvõtt, arvestus ja 

töötlus. 

Juuni    Koostöö kogu 

kooli 

töötajaskonnaga 

ning teiste 

kooliraamatukogu

dega 

Õpilastelt ja õpetajatelt 

laenutatud õpikute ja 

raamatute tagastus, töö 

raamatukogu võlglastega.  

Õppematerjalide 

järelkomplekteerimine. 

Kogu 

õppeaasta 

vältel 

Raamatute 

väljapanekud 

erinevate tähtpäevade 

ning kirjanike 

juubelite puhul. 

Raamatukogus on 

arvutid, mida 

kasutatakse erinevate 

ainetundide 

läbiviimisel ning ka 

muu õppetööks 

vajaliku 

informatsiooni 

leidmiseks.  

Tallinna 

Keskraamatukogu ja 

Lastekirjanduse 

Keskuse poolt 

pakutavate ürituste ja 

koolituste 

kasutamine. 

Uurimus- ja 

loovtööde 

vormistamine, 

informatsiooni 

hankimine. 

Raamatukogutunnid 

kokkuleppel 

klassijuhataja või 

aineõpetajaga 

(erinevad teemad). 

Kooliraamatukogu 

kataloogi RIKS ja e-

kataloogi ESTER, 

artiklite andmebaasi 

ISE ning 

Kultuuri-ja 

väärtuspädevuse 

kujundamine.        

Sotsiaalse, õpi- ja 

suhtluspädevuse 

kujundamine. 

Õpipädevuse 

kujundamine. 

Raamatukogu, kui 

teabekeskkond on 

ainevaldkonna 

õppeainetes tähtsal 

kohal. Oskuste 

kujundamine 

teabekeskkonna 

vahendite 

kasutamiseks toimub 

praktilises tegevuses, 

mis hõlmab eri 

allikatest (sh 

internetist) teabe 

hankimist, selle 

kriitilist hindamist 

ning kasutamist nii 

õppeteema-kohaste 

teadmiste 

laiendamiseks,  kui ka 

tekstiloomes. 

Kultuuri-ja 

väärtuspädevus ning 

õpipädevus 

(tähtsustada lugemist,  

kui silmaringi ja 

sõnavara arendavat 

ning mõnusat vaba aja 

veetmise vormi).  

Koostöö kooli 

kõikide 

ainekomisjonideg

a. 

Koostöö teiste 

koolide 

raamatukogudega. 

Koostöö Eesti 

Hoiuraamatukogu

ga, Tallinna 

Keskraamatukogu

ga ning Eesti 

Lastekirjanduse 

Keskusega. 

 

 

Raamatute tellimine, 

töötlemine ja 

laenutamine.  

Perioodika tellimine. 

Töö põhifondiga, 

raamatute sisestamine 

RIKS-kataloogi.  

Riiulite korrastamine.  

Vajadusel raamatute 

parandamine. 

Töö õpikutega. 

Kustutusaktide 

koostamine, teavikute 

makulatuuriks või 

Hoiuraamatukokku 

saatmiseks 

ettevalmistamine. 

 



digitaalarhiivi 

DIGAR 

tutvustamine. 

Digipädevus on 

suutlikkus kasutada 

digitehnoloogiat 

toimetulekuks  

muutuvas ühiskonnas. 

Oskus analüüsida 

erinevaid infoallikaid. 

 

13. Tugiteenuste töökava 2021/2022  õppeaastaks 
 

Tugiteenuste juhi ja psühholoogi töö põhieesmärk on: 

1. tugiteenuste koordineerimine ja arendamine koolis; 

2. tugiteenuste meeskonna juhtimine, koostöö korraldamine; 

3. õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, juhindudes lapse heaolust 

ning tagades lapsele psühholoogilise turvatunde ja kaitstuse; 

4. õpilaste nõustamine individuaalselt, abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu, 

suhtlemisprobleemide ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste arendamisel; 

5. koostöö arendamine ja last toetava võrgustiku loomine koos teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning 

sotsiaalhoolekandesüsteemidega. Vajadusel õpilaste suunamine teiste eriala spetsialistide juurde abi 

saamiseks; 

6. koostöö Töötukassa karjäärikeskusega, et toetada õpilasi karjäärivalikute tegemisel 7-12 klassini; 

7. psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, 

vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), 

nõustamine, konsulteerimine,  temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. 

 

Psühholoogi töö põhieesmärk on: 

1. õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, juhindudes lapse heaolust 

ning tagades lapsele psühholoogilise turvatunde ja kaitstuse; 

2. õpilaste nõustamine individuaalselt, abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu, 

suhtlemisprobleemide ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste arendamisel; 

3. koostöö arendamine ja last toetava võrgustiku loomine koos teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning 

sotsiaalhoolekandesüsteemidega. Vajadusel õpilaste suunamine teiste eriala spetsialistide juurde abi 

saamiseks; 

4. psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, 

vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), 

nõustamine, konsulteerimine,  temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. 

 

Sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärk on klassijuhataja abil välja selgitada koolikohustust mittetäitnud 

õpilased ja nende puudumiste põhjused eesmärgiga neid vähendada ja koostöös last abistava võrgustikuga 

motiveerida õpilast koolikohustust täitma.   

Sotsiaalpedagoogi poolt pakutavad tugiteenused on:  

1. nõustamistegevus (õpilased, nende vanemad, kooli töötajad jne); 

2. koostöös lapsevanematega julgustab peret pöörduma kohaliku linnaosavalitsuse lastekaitsetöötaja 

vastuvõtule, erialaspetsialistide või vajadusel nõustamiskomisjoni sobiva õppevormi ja õpikeskkonna 

leidmiseks; 

3. põhjuseta puudujate ja ebaõpilaslikult käitujate toetamine koolis kehtestatud tugimeetmetega ja/või 

LOV erinoorsootöö spetsialisti teavitamine või Haridusametisse;  

4. toetab peret  sotsiaalse võrgustiku loomisel ja hoidmisel; 

5.  osaleb vajaduspõhiselt ümarlauavestlustel ja lapsevanemate koosolekutel.  

 

Eripedagoogi töö põhieesmärk on: 

1. õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning 

õpivajaduste väljaselgitamine; 



2. õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; 

3. õpiabirühma –või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses. 

 

Õpiabiõpetajate ülesandeks on õpetada ajutise ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega 

põhikooli õpilasi, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli 

riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. 

  

 

Ühine koostöö järgmiste asutustega: 

Lastekaitse Liit, SA Eesti Lastefond, Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, SA Innove Rajaleidja, Tallinna 

Lastehaigla, Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus, PERH Psühhiaatriapolikliinik, Tallinna Laste 

Turvakeskuse turvakodud, Tallinna Lastekodu, Tallinna Õppenõustamiskeskus, Eesti Töötukassa 

karjäärikeskus. 

 

September – mai  

1. Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste ja üldtuge vajavate õpilaste väljaselgitamine, nende arengu 

toetamine ja sobivate tugimeetmete rakendamine; rakendatud meetmete tõhususe hindamine ning 

tulemuslikkuse analüüs. Õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate kaasamine ja nõustamine HEV õpilaste õppe 

küsimustes. Tugisüsteemi koostöö toetamine asutuses ning selle väliselt. Individuaalse arengu jälgimise 

kaardi täitmise suunamine. 

2. Vajaduspõhiste ja plaanikohaste ümarlaudade korraldamine.  

3. Hilinemiste fikseerimine ja iganädalane klassijuhatajate kirjalik teavitamine.  

4. Koolikohustuse mittetäitjate väljaselgitamine ja LOVile edastamine. 

5. Ennetustööna ümarlaudade, loengute ja muude ürituste korraldamine. 

6. Sotsiaalpedagoogilise programmi “Hea eeskuju” rakendamine. 

7. Süsteemne karjäärinõustamise läbiviimine. 

  

September  

1. HEV õpilaste kaardistamine. Koolisiseste tugimeetmete rakendamine (väikeklasside töö, 

õpiabirühmad, individuaalsete õppekavade koostamine). 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

  

Oktoober  

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

5. Tallinna haridusasutuste heategevusprogrammis "Märka ja aita!" osalemine.  

  

November  

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

5. Helkurikontroll koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. 

  

Detsember  

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  



3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

 

Jaanuar  

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus. 

 

Veebruar  

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

 

Märts   

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

 

  

Aprill  

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

5. 6.-ndate klasside projektist KEAT loenguteprogrammist osavõtt. Märts kuni mai.  

.  

  

Mai   

1. HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis. 

2. Õpilaste, vanemate, kooli personali individuaalne nõustamine.  

3. Koolikohustuse mittetäitmise kontroll. Põhjuseta puudumiste põhjuste väljaselgitamine, 

tugivõrgustiku loomine puudujale. 

4. Ümarlauad klassijuhataja, õpilaste ja aineõpetajatega - probleemsete õpilaste juhtumikorraldus.  

  

Juuni  

Kooliaasta kokkuvõtted.  

  
 

   



14. Kooli ürituste plaan 2021/2022 õppeaastaks 

  

  

KUU Kuu-

päev 

ÜRITUS Vastutaja 

SEPTEMBER 1 Kooliaasta aktused, koolirahu välja kuulutamine T. Tibar 

 1-3 Galerii näituse üle vaatamine ja uuendamine Eve Neito 

 9 Ainekomisjonide koosolekud Ainekomisjonide 

esimehed 

 6-10 Õppeaia saagi koristus I kooliaste K. Kisel, K. Ratassepp, L. 

Melesk 

 6 Huviringide tööle rakendamine Juhtkond, T. Tibar, 

T.Renter 

 2-6 Klasside pildistamine T. Tibar, klassijuhatajad 

 15 Lastevanemate üldkoosolek 2.-12. klass O. Jakobson, 

klassijuhatajad 

 6-10 ÕE moodustamine ja avakoosolek T. Tibar, ÕE president 

 6 Liikuma Kutsuva Kooli tegevused algavad T. Tibar, ÕE 

 13 Rohelise Kooli I koosolek K. Kisel, K. Ratassepp 

 13 3a KIK õppekäik K. Kisel, K. Rahuelu 

 13 6e KIK õppekäik K. Kisel, A. Klepinina 

 7-10 12a ja 12b CEPT inglise keele tasemetest A. Kurik, M. Eero, N. 

Kedrov 

 16 Õpilasfirmade Start-Up 2021, Kesklinna Noortekeskus 

(Raua 23, Tallinn) 

M. Kikas 

  Üldpädevuste testide läbi viimine 4. klassides (koostöös 

klassijuhatajatega, tulemuste analüüs koos 

aineõpetajatega) 

Tehnoloogia 

ainekomisjon 

 13-20 Maailmakoristuspäev – nädala jooksul koristustalgud 

kooli territooriumil ja selle ümber 

Rohelise kooli töörühm  

 15 3b KIK õppekäik K. Kisel, R. Rotšan 

 16 3c KIK käik K. Kisel, G. Pulst 

 16 2d Seli rabamatk V. Lemsalu 

 23  Vanema kooliastme spordipäev (6.-12.kl.) Kehalise kasvatuse 

ainekomisjon, T. Tibar, 

klassijuhatajad 

 24  Noorema kooliastme spordipäev (2.-5. kl.) Kehalise kasvatuse 

ainekomisjon, T. Tibar, 

klassijuhatajad 



 
 

11. klassi äriideede esitlus M. Kikas 

 14-17 4. ja 7. klassi matemaatika riiklik tasemetöö S. Aiaste, K. 

Kiselmatemaatika 

õpetajad 

 16 LLO ja Pirita 3.-7.kl. pendelteatejooksu võistlused meie 

staadionil 

L. Kuusksalu, K. Hallisk, 

T. Renter, Heiko Väät, A. 

Põlm. A. Raja 

 17-19 Riigiakaitse laager 12a ja 12b D. Nüüd 

 20 2a KIK õppekäik K. Ratassepp, K. Kisel 

 21 2b KIK õppekäik V. Kursk, K Kisel 

 21 8b KIK õppekäik A.-A. Tooming, K. Kisel 

 20-26 Euroopa keelepäeva viktoriin (online) K. Kisel 

 23 Õppenõukogu O. Jakobson 

 23 8d KIK õppekäik L. Kuusksalu, K. Kisel 

 23 6c KIK õppekäik „Avastame jõge“ M. Ott, K. Kisel 

 23-30 Liikumisnädal Kehalise kasvatuse 

õpetajad 

 22 TL koolide teatejooksu võistlused Kalevi staadionil   L. Kuusksalu, T. 

Renter,H. Väät 

 24 5.a klassi KIK programm „Viikingilaev Turm – rändav 

õppekeskus 

K. Kisel, E. Neito 

 24 6d KIK õppekäik „Avastame jõge“ T. Tibar, K. Kisel 

 24 8c KIK õppekäik N. Kedrov, K. Kisel 

 25 Matemaatika lahtine võistlus A. Valdi 

 27 5.c klassi KIK programm „Viikingilaev Turm – rändav 

õppekeskus 

E.-M. Sooväli, K. Kisel 

 28-29 4. klassi eesti keele riiklik tasemetöö K. Kisel, eesti keele 

õpetajad 

 29 5.b klassi KIK programm „Viikingilaev Turm – rändav 

õppekeskus 

L. Aljaste, K. Kisel 

 30 7. klassi eesti keele riiklik tasemetöö S. Aiaste, eesti keele 

õpetajad 

 2-30 Liiklusprojekt Peatu! Vaata! Veendu! 5. klass V. Lemsalu, L. Aljaste, E. 

Neito, E.-M. Sooväli 

 28 Matkapäev 6.-12. klass Kehalise kasvatuse 

ainekomisjon, T. Tibar, 

klassijuhatajad 

 29 8.klasside loovtöö juhendajate leidmise tähtaeg S. Mikk 



 30 2c KIK õppekäik K. Lepp, K. Kisel 

 29.09-

3.10 

Euroopa noorteprojekt Itaalias Lampedusas (osalevad 2 

õpilast+õpetaja) 

M. Eero, M. Kirotar 

 29 11. klassi äriideede esitlus  M. Kikas 

 Terve 

kuu 

Algab jalgratturi juhilubade koolitus 3. klassidele V. Lemsalu 

OKTOOBER    

 1 Rahvusvaheline muusikapäev Muusikaõpetuse 

ainekomisjon 

 1 2d KIK õppekäik V. Lemsalu, K. Kisel 

 1 8. klassi loovtöö teema+ juhendaja kinnitamine  ja 

11.klassi uurimistööde teema+ juhendaja kinnitamine, 

kavandi esitamine. 

S. Mikk 

 1 8.klasside juhendaja kinnitamine UTA-s- 11.klasside 

uurimistööde kavandi esitamise tähtaeg UTAs 

S. Mikk 

 4-5 7. klassi loodusõpetuse riiklik tasemetöö S. Aiaste 

 5 Õpetajate päev T. Tibar, ÕE 

 6 LLO ja Pirita 3.-7.kl. murdmaateatejooksu võistlused 

Pirital 

L. Kuusksalu, K.Hallisk, 

A. Põlm, T. Renter, A. 

Raja 

 8-13 7. klassi inglise keele riiklik tasemetöö (kirjalik 8, 11.10, 

suuline 11.-13.10) 

S. Aiaste 

 6-7 4. klassi loodusõpetuse riiklik tasemetöö K. Kisel 

 7 7d KIK õppekäik Proto avastustehasesse J. Zebergs., K. Kisel 

 7 9a KIK õppekäik Lennusadamasse P. Ratassepp, K. Kisel 

  TLN koolide murdmaajooksu võistlused Hiiul L. Kuusksalu, T. Renter, 

K. Hallisk, H. Väät 

 8 TÖF-päev Loodusainete 

ainekomisjon 

 8 Youth Empowered inspiratsiooniüritus M. Kikas 

 4-8 Saksa keele ainetundide raames viktoriin Saksamaa  

taasühinemise aastapäeva puhul 

K. Kisel, M. Ott, K. Paju, 

A. Kurik 

  4. ja 7. klasside õpilaste osalemine uuringus 

KüberPähkel ning 7.-12. klasside õpilaste osalemine 

testimises (KüberPuuring) 

Tehnoloogia 

ainekomisjon, A. Osman 

 4-10 Ettevõtlusnädala üritused majandusõpetuse tundides M. Kikas 

 11-14 Rebaste nädal H. Paju, A. Valdi, K. 

Kisel, M. Kirotar, T. 

Tibar 



  Leivapäeva tähistamine I kooliastmes Olga Tribštok, Maili 

Pallas, klassijuhatajad 

 8-9 Õpetajate koolitus-väljasõit Tartu koolidesse O. Jakobson 

 12 9b KIK õppekäik Lennusadamasse K. Näär, K. Kisel 

 13 9c KIK õppekäik Lennusadamasse M. Kallasvee, K. Kisel 

 15 Õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg 3. klasside juhatajad, Ly 

Melesk 

  Helkuripuu avamine (1.-4. klass) Klassiõpetajad 

 18-22 Temaatiline kunstinäitus ja maja kaunistamine kooli 

sünnipäevaks 

E. Neito 

 19 8a KIK õppekäik Loodusmuuseumisse T. Tarm, K. Kisel 

 22 Kooli sünnipäev T. Tibar, kogu personal 

 26 Moodsa õppimise festival „iduEdu“ kesklinna 

hariduskvartalis. Õpisokuste töötoa ja VR töötoa 

korraldamine. 

Juhtkond, õpioskuste 

aineõpetajad 

 20-21 Halloweeni tähistamine kõrvitsate lõikamise üritusega, 

stiilipäev 

Õpilasesindus, T. Tibar 

  7. klasside Kadrioru Kunstimuuseumi külastus O. Lillemaa, J. Zebergs, 

E. Plaado 

  8. klasside Peeter I majamuuseum+töötoad O. Lillemaa, J. Zebergs, 

E. Plaado 

 20.09-

22.10 

Kooli keskkonnaküsitluse läbi viimine K. Kisel, Rohelise kooli 

töörühm 

NOVEMBER    

 1-3 Galerii näituse uuendamine E. Neito, H. Malve 

 2 The Day of the Dead+ Día de Muertos vs Eesti 

hingedepäev – üritused 

inglise ja hispaania k. ainetundides  

R. Beaujon, inglise keele 

õpetajad 

 5 Algklasside temaatiline kunstinäitus isadepäevaks Klassiõpetajad 

 1-12 Helkurite kontroll fuajees Õppejuhid, K. Mägi, 

klassijuhatajad 

 
 

Isadepäeva kontsert T. Tibar, klassiõpetajad 

 8 Rohelise kooli II koosolek K. Kisel, Rohelise kooli 

töörühm 

 5-7 Osalemine Robotexil A. Metsaveer 

  Värska õpilasfirmade laat-võistlus M. Kikas 



  Kadripäeva kombestiku programmi „… ja kadri üle 

karja“ 1. klassidele viib läbi folklorist Eesti 

Rahvapärimuse Koolist 

Külli Ratassepp 

 22-25 Maailmahariduse nädal S. Aiaste, Ü. Piibar, M. 

Kirotar 

  Eesti Koolispordi Liidu 1.-3. kl. ja 4.-5.kl. „Dumle“ 

rahvastepall 

T. Renter 

 22 LLO ja Pirita kombineeritud teatevõistlused 3.-5.kl. K. Hallisk,  L. Kuusksalu, 

A. Põlm, T. Renter, A. 

Raja, H. Väät 

 
 

12.klasside uurimistööde kaitsmine O. Jakobson, S. Mikk 

 25 Õppenõukogu O. Jakobson 

 26 Kodanikupäeva tähistamine ühiskonnaõpetuse raames Sotsiaalainete õpetajad 

 26 I trimestri lõpp Pedagoogline personal 

  Informaatikaviktoriin Kobras 7. klassidele A. Osman, A. Metsaveer 

 22-26 Erasmus+ ECOEcho projektikohtumine Kreekas (3 

õpetajat ja 5 õpilast) 

N. Kedrov, A. Osman, O. 

Modina 

 27 C1 Advanced eksam (kirjalik) M. Eero 

 27.11-

10.12 

C1 Advanced eksam (suuline) vastavalt HARNO 

graafikule 
M. Eero 

 
 

Erasmus+ projekt ACT õpetajate koolitusreis Iirimaale M. Eero, A. Kurik, L. 

Veski 

 29 Jõulurahuhommik, Esimene Advent T. Tibar 

 29.11-

2.12 

I trimestri õpitulemusi analüüsivad koosolekud Klassijuhatajad, 

õppejuhid, HEV-

koordinaator 

DETSEMBER    

 2 7. klasside piirkondlik inglise keele ainevõistlus Inglise keele 

ainekomisjon 

 3 Raamatukogubussi külastus 1.a ja 1.b klassile S. Ringmäe, 

klassijuhatajad 

 11 Matemaatika lahtine võistlus A. Valdi 

 1-21 CEPT (inglise keele tasemetest) teine eeltest koolis  M. Eero 

 
 

Piparkookide kaunistamise võistlus T. Tibar, ÕE 

 
 

Bioloogia olümpiaadi koolivoor S. Aiaste, K. Vooglaid, K. 

Näär 

 
 

Informaatikaolümpiaadi eelvoor A. Metsaveer 

 3 Raamatukogubussi külastus 1.c ja 1.d klassile S. Ringmäe, 

klassijuhatajad 



 
 

Keemia olümpiaadi koolivoor S. Aiaste, K. Näär 

  UV-pidu algklassidele õpilasesindus 

 13-17 Päkapikunädal ÕE, algklasside 

ainekomisjon 

 13-17 8.-9.klassid Christmas & New Year’s wishes 

videos ECOEcho Erasmus+ projekt  

N. Kedrov 

 15 11.klasside uurimistöö vahetähtaeg UTA-s Juhendajad 

  Algklasside ühine teatrikülastus Kati Lepp, Veinika 

Lemsalu 

 9 Lasnamäe Rammumees ja sportvõimlemise võistlus, 

omaloominguliste kavade     esitamine 

Kehalise kasvatuse 

ainesektsioon 

 
 

Heategevuslik jõululaat: I-II kooliaste Klassijuhatajad 

 
 

Jõulukontsert kooliperele T. Tibar, S. Vasmann-

Perend 

  I kooliastme jõulukontsert Muusikaõpetajad, 

huvijuht, klassijuhatajad 

 22 Jõululõuna töötajatele koos abiturientidega O. Jakobson, 11. klasside 

klassijuhatajad 

JAANUAR    

 
 

Metoodikanõukogu S. Aiaste, K. Kisel, L. 

Melesk 

 
 

Vabariiklik vene keele konkurss 7-8. klassidele  Vene keele aineõpetajad 

  Gümnaasiumiastme inglise keele olümpiaadi 

piirkonnavoor 

M. Eero 

 
 

Matemaatika olümpiaadi koolivoor A.Valdi 

  Eesti keele olümpiaadi koolivoor P. Ratassepp 

 
 

5. klasside õpioskuste olümpiaadi koolivoor K. Kisel, õpisokuste aine 

õpetajad, 5. kl. 

klassijuhatajad 

 
 

7. klasside õpioskuste olümpiaadi koolivoor S. Aiaste, 7. klasside 

klassijuhatajad 

 
 

Geograafia olümpiaadi koolivoor E.-M. Sooväli 

 
 

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor E. Kirsmann 

 19-20 Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor S. Aiaste 

  1. klasside 100 päeva pidu (Aabitsapidu) 1. klasside klassiõpetajad 

 17 Rohelise kooli III koosolek K. Kisel, K. Ratassepp 

  Euroopa Parlamendi simulatsioon 12. klass M. Kirotar 



 
 

Eesti keele olümpiaadi koolivoor Eesti keele õpetajad 

 
 

Lumelinna ehitamine (lume olemasolul) ÕE 

 
 

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor K. Näär, M. Onga 

 
 

NUPUTA   5.-7.kl. eelvoor A.Valdi 

 
 

Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor Matemaatika aineõpetajad 

 27 Õppenõukogu O. Jakobson 

 27 8.klasside loovtööde vahetähtaeg UTA-s Juhendajad 

 31.01-

4.02 

Matemaatikanädal Matemaatika õpetajad 

VEEBRUAR    

 2 Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor A. Valdi 

 1 12.klasside uurimistööde esitamise tähtaeg Juhendajad, S. Mikk 

  Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor K. Näär, K. Vooglaid 

  Suusaspordipäev 6.-11.kl. Kõrvemaal Kehalise kasvatuse 

ainekomisjon 

 
 

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor E. Neito 

  NUPUTA piirkonnavoor A.Valdi 

 
 

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor E.-M. Sooväli 

 12-13 Õpilasfirmade võistluslaat, innovatsioonivõistlus, 

reklaamivõistlus, turundus ja müük, kliendisuhtlus 

M. Kikas 

 14-16 Sõbrapäeva üritused, võrkpalliturniir, sõbrapost ÕE 

  Erasmus+ 

ACT projekt õpilasvahetus Türki (6 gümnaasiumi õpilas

t + 2 õpetajat)  

M. Eero 

 
 

Õpilasfirmade võistluslaat M. Kikas 

 21 12.klasside uurimistööde kaitsmine O. Jakobson 

 22 9. klasside loovtööde esitamise tähtaeg S. Mikk, juhendajad 

 21-25 Temaatiline kunsti- ja käsitöönäitus Vabariigi 

aastapäevaks 

E. Neito, H. Malve 

 21-23 Eesti nädal: Eesti mäng, pidulikud aktused Ajaloo ainesektsioon; 

S.Vasmann-Perend, P. 

Ratassepp 

  Eesti viktoriin 1.-2. klassidele 

Eesti mäng 3.-4. klassidele 

Külli Ratassepp 

Kirsika Rahuelu 

  1.klasside vestlusring abiturientidega teemal „Mis on 

Eesti minu jaoks“? 

1. ja 12. klassijuhatajad 



 25 II aktiivõppepäev S. Aiaste, L. Melesk, K. 

Kisel, klassijuhatajad 

MÄRTS    

 
 

11.klasside uurimistöö esitamine eelkaitsmiseks S. Mikk, juhendajad 

  Saksa keele ja vene keele ühisüritus B-

keele tutvustamiseks kõigile 5. klasside õpilastele: 

“Deutsch ist super! Русский супер!”  

K. Kisel, M. Ott, K. Paju, 

J. Zebergs, O. Lillemaa, 

E. Plaado 

 5 Ajaloo olümpiaadi lõppvoor M. Kirotar, S. Aiaste, Ü. 

Piibar 

  9.-10. klass Keila Joa lossi ja pargi külastus Vene keele õpetajad 

 8 Naistepäeva üritus Kuristiku 

meespedagoogid 

 15 11.klasside uurimistööde esitamine UTA-s 

eelretsenseerimiseks 

S. Mikk 

 11 II trimestri lõpp Pedagoogiline personal 

 14-18 Emakeelenädal - arvamusfestival, külalised, plakatite 

näitus, õigekirjavõistlus 

P.Ratassepp, eesti keele 

ainekomisjon 

 16-18 9.klasside loovtööde kaitsmine O. Jakobson 

  Luuletuste esitamise konkurss. Teema „Eestimaa 

luuletustes“ 

Riina Rotšan, Gea Pulst, 

klassijuhatajad 

  Emakeelenädala etteütlus 3. klassides kooliraadio kaudu Ly Melesk, 

klassijuhatajad 

 17 Känguru võistlus 1.-12. kl. Matemaatika õpetajad 

  Kaunite kunstide praktilise õppe nädal 10.-12. klassile S. Vasmann-Perend, E. 

Sussen 

 17 St Patrick’s Day üritused inglise keele ainetundides L. Veski, R. Beaujon 

  Avatud uste päev/ vanemate päev Juhtkond 

 
 

Ajaloo-teemaline filmiõhtu ÕE 

  Katsed 9. kl. õpilastele meie kooli 10. klassi S. Aiaste, A.Valdi, M. 

Eero, P. Ratassepp 

  British Culture – piirkondlik ainevõistlus 10.-

11. klassi õpilastele  

M. Eero 

  Kevadiste taimede ettekasvatamine kooli tarbeaia jaoks, 

I kooliaste 
K. Ratassepp, 

klassijuhatajad 

  Erasmus+ kohtumine meie koolis: ECO 

echo projekt, külalised Kreekast, Türgist, Portugalist,    

Hispaaniast 

N. Kedrov 

  Südamenädal Tervisenõukogu 

  Matemaatikavõistlus Rosin 1. - 4. kl. Ly Melesk 



 26.03-

8.04 

C1 Advanced eksam (kirjalik ja suuline – HARNO 

graafiku järgi) 

M. Eero 

APRILL    

 1 Naljapäev ÕE 

 
 

Õpisokuste olümpiaadi piirkonnavoor 5. klass K. Kisel, 5. klasside 

juhatajad 

 14 8.klasside loovtöö esitamise tähtaeg S. Mikk, juhendajad 

  Erasmus+ kohtumine meie koolis: 

ACT külalised Türgist, Hispaaniast, Leedust, Iirimaalt  

L. Veski, A. Kurik, M. 

Eero 

 20 11.klasside uurimistöö esitamise tähtaeg S. Mikk, juhendajad 

  Tervisepäev – kontaktõppevaba projektipäev 

(klassijuhatajad muuseumides, matkal vms -  tervisega 

seotud temaatika) I kooliaste 

L. Melesk 

  Nutikuu üritused – kiirkirjutamise võistlus Tallinna 

Nobenäpp 
Tehnoloogia 

ainekomisjon 

  10. klassi majandussuuna õpilaste äriideede esitlus 

koolis 

M. Kikas 

  11.klass viktoriin “Kas tunned Venemaad?” Vene keele ainekomisjon 

 
 

Õues klassidevaheline jalgpalliturniir ÕE 

  10. klassi majandussuuna õpilaste Äriideede esitlus 

koolis 9.-12. klassile 

 

M. Kikas 

  Klassiõpetajate koolikülastus kogemuste vahetamise 

eesmärgil (Narva Kesklinna 

Gümnaasium/keelekümblusklassid), õpilastel iseseisva 

õppimise päev 

Ly Melesk, 

klassijuhatajad 

 22 Tutipidu ja lõpukell T. Tibar, K. Kisel, M. 

Kirotar, L. Evisalu, Ü. 

Piibar, S. Aiaste 

 25 Eesti keele riigieksam O. Jakobson 

  Maa Päevale pühendatud keskkonnaviktoriin 3.-6. 

klassile 

Rohelise kooli töörühm 

 26-29 12. klassi eksamieelsed konsultatsioonid Aineõpetajad vastavalt 

õpilaste eksamite 

valikutele 

 
 

Metoodikanõukogu S. Aiaste, L. Melesk, K. 

Kisel 

MAI    

 3-9 Inglise keele riigieksam (kirjalik+suuline) O. Jakobson, inglise keele 

ainekomisjon 



  B2 vene keele sertifikaadieksam 11.klass J. Zebergs 

  Võistluse „Eesti parim õpilasfirma“ finaal M. Kikas 

 9-13 8.klasside loovtöö kaitsmine S. Mikk, juhtkond 

 23-27 11. klasside uurimistööde kaitsmine S. Mikk, juhtkond 

 20 Matemaatika riigieksam O. Jakobson, A.Valdi 

 23-27 Kevadine õpilastööde näitus E. Neito, H. Malve, M. 

Tammisaar, V. Kursk 

  Spordipäev ÕE, kehalise kasvatuse 

ainekomisjon 

  Üleminekueksam 10. ja 11. klassidele S. Aiaste 

 30 Põhikooli eesti keele lõpueksam O. Jakobson, eesti keele 

õpetajad 

JUUNI    

 
 

Kooli laulu- ja tantsupidu Ringijuhid, T. Tibar 

 2 õpilasfirmade tegevuse ja aruande kaitsmine O. Jakobson, M. Kikas 

  Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele O. Jakobson 

  Traditsiooniline Kuristiku liikluspäev (liiklusohutus, 

liikluslinnak, esmaabi, Lõvi Leo, jalgrattakool) 

Veinika Lemsalu 

 

 
 

Metoodikanõukogu S. Aiaste, K. Kisel, L. 

Melesk 

 6 Matemaatika põhikooli lõpueksam O. Jakobson, matemaatika 

õpetajad 

 6 III aktiivõppepäev Õppejuhid, pedagoogiline 

personal 

 
 

Maailmaränduri aine õpilaste esitlused Ü. Piibar, Maailmaränduri 

aine õpetajad 

 
 

12. klassi koolilõpueksam Juhtkond, sotsiaalainete 

ainekomisjon 

  8. - 9. klasside loovtööde järelkaitsmised S. Mikk, juhtkond 

 10 III trimestri lõpp Pedagoogiline personal 

 10 Õppenõukogu O. Jakobson, S. Aiaste, L. 

Melesk, K. Kisel 

 14 Põhikooli valikeksam O. Jakobson, aineõpetajad 

 14-16 Põhikooli võõrkeeleeksami suuline eksam O. Jakobson, aineõpetajad 

 14-21 Täiendav õppetöö Aineõpetajad 

  Õpetajate töö kokkuvõte, ühisüritus Juhtkond 



  Lõpueksamite järeleksami päev S. Aiaste 

  Linnalaager L. Kuusksalu, T. Tibar 

 20 9. ja 12.kl. lõpetamise õppenõukogu O. Jakobson, S. Aiaste 

 17/ 

22? 

9. ja 12. kl. lõpuaktused O. Jakobson, 

klassijuhatajad 

 22 10. klassi komplekteerimine lõputunnistuste ja katsete  

alusel 

O. Jakobson, S.Aiaste 

JUULI    

  Uue eelarve koostamine O. Jakobson 

  Koolimaja ja kooliaia hooldustööd Majandusjuhataja 

AUGUST    

 22-30 Täiendava õppetöö lõpetamine Õppejuhid, aineõpetajad 

  Töövestlused, mentorite määramine O. Jakobson 

  Uute õpilaste vastuvõtt Õppejuhid 

 30 Õppenõukogu O. Jakobson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 1. Õpetajad: HARNO 2020/21 rahuloluküsitluse faktorite 

koondülevaade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 2. Lapsevanemad: HARNO 2018 ja 2021 küsitluste faktorite 

koondülevaade 
 

 

 

 


