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I arendusvaldkond: Eestvedamine ja juhtimine
Hindamis
valdkond

Allikad/
meetodid

Hindamiskriteeriumid

Eestvedamine

Rahulolu‐uuri
ng

Huvigruppide rahuloluküsitluse analüüsid
On lä
bi viidud rahulolu‐kü
sitlus Kü
sitluse fookuses oli klassiõ
petaja ja
klassijuhataja tö
ö
, tagasisidet andsid õ
petajad ise oma tö
ö
le, õ
pilased ja
vanemad klassiõ
petaja tö
ö
le. Kü
sitleti 2.‐6. klasside õ
pilasi. Kü
sitlus
viidi lä
bi Stuudiumis.
Kü
simustik ja analü
ü
s lisatakse.

Strateegiline
juhtimine

Arengukava
U⅘刨
ldtö
ö
plaan

Arengukava tegevuskava täitmise hindamine
Arengukava Viimsi Vallavalitsus kinnitas Randvere Kooli

arengukava 27.10.2015 mä
ä
rusega nr 22 ja on avaldatud Riigi
Teatajas IV, 31.10.2015, 8.
Kooli hoolekogu arutas võ
imalikke muudatusettepanekuid
arengukavasse 16.05.2016 koosolekul. Arutluse teemaks oli kooli
muutmine perspektiivis 9‐klassiliseks, kuid vastavat ettepanekut ei
tehtud.
Üldtööplaan
Tö
ö
plaan kinnitati direktori kä
skkirjaga nr 1‐3/3 03.09.2015.
O‛䴒
ppeaasta eesmä
rgid:
▪ Hindamise korralduse ühtlustamine, efektiivse tagasisidekultuuri
loomine, õpetajate toetamine hindamismudelite loomisel
Kavandatavaid tä
iendusi kooli õ
ppekava hindamispõ
himõ
tetes
tutvustati vanemate ü
ldkoosolekul 23.09.2015. Kooli õ
ppekavas
tä
iendati hindamispõ
himõ
tete peatü
kki ja hindamisjuhend kinnitati
eraldi dokumendina direktori kä
skkirjaga nr 1‐3/10 09.10.2015.
Eraldi kirjeldati hindamist õ
ppeprotsessi jooksul, tä
iendati kokkuvõ
tva
hindamise põ
himõ
tteid ja hindamismaatriksit.
Kooli tunnistuste formaadid kinnitati õ
ppenõ
ukogu otsusega nr 1‐12/1
08.10.2015. Tunnistuste formaadid on avalikustatud kooli kodulehel.
Kokkuvõ
tva hindamise aluseks on õ
pitulemuste saavutamine. Kooli
kodulehel on lisaks õ
ppekava terviktekstile eraldi vä
lja toodud iga
klassi iga õ
ppeaine õ
pitulemused.
Hoolekogu arutas hindamisega seotud kü
simusi seoses õ
ppekava
muudatusettepanekutega 16.05.2016 koosolekul. Hoolekogu tegi
ettepaneku muuta õ
pilaste hoolsusele antava tagasiside põ
himõ
tteid.
II kooliastme õ
petajatele toimus õ
ppeaasta jooksul õ
ppimist toetaval
hindamisel põ
hineva õ
ppeprotsessi kavandamise ja lä
biviimise
praktiline koolitus. Koolitust viis lä
bi L. Tiisvelt.
▪ Andekate õpilaste toetamine
Kooli ü
lesanne on luua õ
pilastele erinevaid võ
imalusi enda
proovilepanekuks ning avastada talente ja toetada‐suunata nende
arengut. O‛䴒
pilastel oli õ
ppeaasta jooksul võ
imalus oma erinevaid
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võ
imekusi ja ettevõ
tlikkust proovile panna 12 ü
lekoolilisel ja 30
ü
levallalisel, maakondlikul võ
i ü
leriigilisel sü
ndmusel. Rakendati
vabatahtlikkuse printsiipi, mis tä
hendab, et enamik õ
pilasvõ
istlusi
algas klassi tasandilt, kus kõ
igil õ
pilastel oli võ
imalus osaleda. Ka
nendel vä
ljaspool kooli toimuvatel õ
pilasvõ
istlustel, kus ei olnud
osavõ
tjate arvu piiratud, anti võ
imalus osaleda kõ
igil soovijatel (nt
matemaatikavõ
istlus „Kä
nguru“). Lisaks kooli poolt kavandatavatele
õ
pilasvõ
istlustele anti soovijatel võ
imalus osaleda huviringide ja
spordiklubide sü
ndmustel ja võ
istlustel. Koolis tegutsesid koor,
rahvatantsurü
hmad ja nä
iteringid, kus said võ
imaluse osaleda kõ
ik
soovijad. Lisaks tegutses koolis SA Viimsi Keskkooli Fondi Collegium
Eruditionise 11 tasulist ringi ning 7 valla spordiklubi.
Võ
õ
rkeelte õ
ppimiseks loodi temporü
hmad, võ
imekamad õ
pilased
õ
ppisid vanema klassiastme keelerü
hmas.
▪ Õpetajate ja õpilaste ITpädevuste kaardistamine, koolitusvajaduse
hindamine
O‛䴒
ppeaasta alguses hindasid kõ
ik õ
petajad oma IT‐pä
devust ja vastavalt
sellele oma koolitusvajadust. O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus 9 IT õ
pituba,
mida viis lä
bi haridustehnoloog M. Kauber. O‛䴒
pitubade eesmä
rk oli
juhendada ja toetada õ
petajaid digiõ
ppepä
evade ettevalmistamisel
Koolitustel vä
ljaspool kooli kä
is 6 klassiõ
petajat ja 2 aineõ
petajat, kes
hindasid oma IT‐pä
devusi suhteliselt kõ
rgeks: K. Klaas (TLU⅘刨
haridustehnoloogi õ
ppekava), J. Pugi (Tallinna Teeninduskooli koolitus
„Nutiseadmetega õ
petaja“) TLU⅘刨
Haridusinnovatsioonikeskuse koolitus
„Loon, katsetan, jagan“), M. Kauber (HITSA koolitus „Kvaliteet pole veel
muidugi mitte kõ
ik, kuid ilma kvaliteedita poleks kõ
ik midagi vä
ä
rt”;
TLU⅘刨
Haapsalu Kolledž
i koolitus „Praktiline haridustehnoloogia“), K.
Kä
sk (TLU⅘刨
koolitus „U⅘刨
ldpä
devused ja ennastjuhtiv õ
ppija: võ
imalusi
muuta õ
ppimist ja õ
petamist mõ
nusamaks“), M. Kõ
re, R.Arrosaar ( TU⅘刨
Innovatsiooni‐ ja ettevõ
tluskeskuse koolitus „Nutiga kunstiõ
petaja“), R.
Rappold (e‐Twinningu koolitus), A. Allika (SA Innove koolitus
„U⅘刨
lesannete ü
leslaadimine EIS keskkonnas“).
Kool esitas taotluse toetuse saamiseks Erasmus+ õ
petajate õ
pirä
nde
meetmest. Projektis osalemise eesmä
rk on toetada õ
petajate
digipä
devuste kujunemist ja luua seelä
bi tingimused kooli digikultuuri
tõ
stmiseks. Taotlus rahuldati ja õ
pirä
ndel osalevad K. Kä
sk („O‛䴒
ppimine
iPadide ja tahvelarvutitega“ Austrias 4.‐8.07.2016), K. Klaas ja M.
Kauber („IKT koostö
ö
projektid õ
ppetö
ö
s“ Maltal 4.‐10.09.2016), R.
Rappold („e‐õ
pe huvitavaks: kü
simustikud ja mä
ngud“ 7.‐11.11.2016).
O‛䴒
pilastele toimus õ
ppeaasta jooksul 4 digiõ
ppepä
eva.
▪ Vanemate aktiivne kaasamine õppe ja kasvatusprotsessi.
Enne õ
ppeaasta algust toimus 1. klasside vanemate ja tulevaste õ
pilaste
koolitee alguse vestlus. II trimestril viidi lä
bi arenguvestlused kõ
igi
õ
pilaste ja nende vanematega.
O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus kaks lahtiste uste pä
eva. Oktoobris oli
vanematel võ
imalus vaadelda oma last õ
ppeprotsessis. Veebruaris oli
kooli tulevate laste vanematel võ
imalus vaadelda 1. klasside
õ
ppetegevusi.
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O‛䴒
petajate pä
eval kutsuti kõ
ikidesse klassidesse õ
ppetö
ö
d lä
bi viima
vanemad.
Vanemad olid oodatud kõ
igile kooli sü
ndmustele. Eraldi ü
leskutse
osalemiseks tehti 11 korral (õ
ppeaasta ava‐aktus, perepä
ev,
heategevuslik jõ
ululaat, jõ
ulupeod, playboxide õ
htu, talentide õ
htu,
kogukonna kevadlaat, volbriö
ö
retk, HEV õ
pilaste kevadkontsert,
kevadball, tantsurü
hmade kontsert, õ
ppeaasta lõ
puaktus).
O‛䴒
ppeaasta lõ
pus oli vanematel võ
imalus anda koolile tagasisidet
rahulolu‐uuringu kaudu.
O‛䴒
pilaste ettevõ
tlikkuse toetamisse andsid panuse eelkõ
ige vanemad
(heategevuslik jõ
ululaat, kevadlaat ja talentide pä
ev).
Kooli hoolekogu tegutses aktiivselt. O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus 6
koosolekut ja tehti ettepanekuid kooli õ
ppe‐ja kasvatusprotsessi
parendamiseks. Hoolekogu esitas Hasartmä
ngumaksu Nõ
ukogule
taotluse koolitussarja „Tark vanem“ 蠠inantseerimiseks. Eesmärk oli
toetada vanemaks olemise jätkusuutlikkust, teadliku ja aktiivse kooskäiva
kogukonna kujunemist ja haridusasutuste ja kodude kootööd, sihtgrupiks
Viimsi valla eelkooliealiste ja 1. kooliastmes õppivate laste vanemad.
Kavandati 8 koolituspä
eva, koolitajaks eripedagoog‐logopeed Pille
Kriisa. Kahjuks toetust ei saadud.
23.09.2015 vanemate ü
ldkoosoleku raames toimus 3 õ
pituba: „Laste
kasvatamine – see on lihtne“ (Pille Kriisa), "Kuidas olla toeks lapsele
tema lugemise teel!?" (Maili Liinev), “HEV õpilaste edasised
õppimisvõimalused, karjäärinõustamine” (PõhjaEesti Rajaleidja
karjäärinõustaja Mariann Lambing)

Arengukava arendusvaldkondade ja üldtööplaani võrdlus
I arendusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine
Arengukava
Üldtööplaanis kavandatud ja elluviidud tegevused
tegevused
Kooli maine
▪ Koolil on uus koduleht. Avalikkust
kujundamine
teavitatakse kooli tegemistest kooli kodulehe
kaudu.
▪ Kooli dokumendid on avalikustatud kooli
kodulehel.
▪ Rahulolu‐uuring õ
petajatele, õ
pilastele ja
vanematele viidi lä
bi juunis, kokkuvõ
tted
augustis.
▪ Toimus tunnustusü
ritus kooli toetajatele ja
hoolekogu liikmetele.
▪ Kool osales ja taotles edukalt osalust
erinevates projektides (HTM „Kaasava kooli“
pilootprojekt, KIKi õ
ppekä
ikude projekt,
Maanteeameti jalgrattakoolituse projekt ja
Erasmus+ õ
petajate õ
pirä
nde meede.
▪ Kool korraldas 11 kogukonda kaasavat ü
ritust
(õ
ppeaasta ava‐aktus, perepä
ev, heategevuslik
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▪
Kaasava
hariduse
juurutamine

▪
▪
▪
▪

Jagamise
kultuuri
juurutamine

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

jõ
ululaat, jõ
ulupeod, playboxide õ
htu,
talentide õ
htu, kogukonna kevadlaat, volbriö
ö
retk, HEV õ
pilaste kevadkontsert, kevadball,
tantsurü
hmade kontsert, õ
ppeaasta lõ
puaktus
Tegutses 2 eelkoolirü
hma ajavahemikul
oktoober‐aprill
Osalemine HTM „Kaasava kooli“
pilootprojektis juuni‐detsember 2016.
TU⅘刨
eripedagoogika koolitus klassiõ
petajatele
(12 koolituspä
eva, osales 21 õ
petajat)
TU⅘刨
2016 sü
gisel algavale mentorite
koolitusele registreerus S. Alamaa
Kool on TLU⅘刨
Haridusinnovatsioonikeskuse
partnerkool
Nä
dala tervitus tö
ö
tajatele
Juhtkonna nõ
upidamiste protokollid saadeti
igale tö
ö
tajale
HEV õ
pilaste toetamiseks loodud tugigrupi
ü
marlauad toimus paindlikult vastavalt
tekkinud vajadustele
Toimusid iganä
dalased metoodika ja IT
õ
pitoad õ
petajatele
Koolis juurutati klassiastme õ
ppeprotsessi
ü
hist kavandamist
Kord õ
ppeaastas toimus vanemate
ü
ldkoosolek
Tö
ö
tajate ü
hised tagasiside‐ ja arenduspä
evad
toimuvad juulis ja augustis.
Hoolekogu koosolekute materjale jagati kooli
kodulehe ja klasside esindajate kaudu.

II arendusvaldkond: personalijuhtimine
Arengukava
Üldtööplaanis kavandatud ja elluviidud tegevused
tegevused
Kvalifitseeritud ▪ Lä
htuvalt vajadusest toimus pedagoogilise
töötajate
personali vä
rbamine kogu õ
ppeaasta vä
ltel
värbamine
Tö
ö
tajate
▪ Tasemeharidust omandas 9 tö
ö
tajat, neist ü
ks
arendamine ja
loobus õ
ppeaasta keskel
tä
iendkoolitus
▪ Toimus õ
petajate digipä
devuste ja
koolitusvajaduste enesehindamine
▪ U⅘刨
ldine koolitusvajaduste enesenindamine
toimub enne augistis algavaid arenguvestlusi
▪ Viidi lä
bi õ
ppimist toetaval hindamisel
põ
hineva õ
ppeprotsessi kavandamise koolitus
II KA õ
petajatele.
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▪

O‛䴒
ppeprotsessi
tulemuslikkuse
hindamine,
tagasiside ja
tunnustamine

▪

▪
▪

▪

Iganä
dalased metoodika ja IT õ
pitoad
pakkusid õ
ppeprotsessi kavandamiseks uusi
ideid.
Tulemuslikkuse hindamisel olid fookuses HEV
õ
pilastega tö
ö
tavad õ
petajad, kellele anti
tagasisidet tunnivaatluste jä
rel. Kaasatud olid
Tondi kooli spetsialistid.
Kõ
ik koolis tö
ö
d alustavad õ
petajad, kes seda
soovisid, said võ
imaluse mentori toele.
Kolleegide poolt esile tõ
stetud õ
petajaid
tunnustati õ
petajate pä
eval valla tä
nukirjaga
Kõ
iki tö
ö
tajaid tunnustati kevadisel
personaliü
ritusel
Arenguvestlused tö
ö
tajatega toimuvad
perioodil august‐september 2016

III arendusvaldkond: koostö
ö
huvigruppidega
Arengukava
Üldtööplaanis kavandatud ja elluviidud tegevused
tegevused
Info jagamine
▪ Info jagamine toimus Stuudium, kodulehe,
klasside blogide, vanemate meililistide kaudu
▪ Septembris toimus vanemate ü
ldkoosolek,
klasside koosolekud ja infopä
ev 1. klassi
tulevate laste vanematele.
Vanemate
▪ Toimus 2 lahtiste uste pä
eva: oktoobris kõ
igile
kaasamine
soovijatele, veebruaris kooli tulevate laste
õ
ppeprotsessi,
vanematele.
nende
▪ Kõ
igi vanemate ja õ
pilastega toimusid
arvamusega
arenguvestlused II‐III trimestril
arvestamine
▪ Rahulolu‐uuringu tulemustega arvestati
õ
ppekava muutmisel ja arengukava
koostamisel.
Hoolekogu
▪ Hoolekogu avaldas arvamust kõ
igi kooli
kaasamine
olulisemate dokumentide osas (arengukava,
kooli missiooni
õ
ppekava jt)
tä
itmisel ja
▪ Hoolekogu algatas sisulisi aruteluteemasid (nt
visiooni
koolitoidu kvaliteet ja kogused, siseõ
hu
elluviimisel
kvaliteet kooli ruumides)
▪ Hoolekogu kaasas aruteludesse kooli
tö
ö
tajaid.
Koostö
ö
▪ Veebruaris toimus koosolek kooli tulevate
Randvere
laste vanematele
lasteaiaga
▪ Randvere lasteaia koolieelikute rü
hm kü
lastas
kooli veebruaris lahtiste uste nä
dala raames.
▪ Eelmise õ
ppeaasta koolikü
psuse hindamise
analü
ü
si tulemusena otsustati tulevaste
õ
pilaste koolikü
psust mitte hinnata.
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Koostö
ö
d valla
haridusasutust
e ja
huvitegevust
pakkuvate
organisatsiooni
‐dega.

▪
▪
▪
▪

▪

Eestvedamine
ja osalemine
kogukonna ja
valla
ettevõ
tmistes

▪

▪

▪

Valla õ
petajate arenduspä
eval osales 38
Randvere kooli tö
ö
tajat
6.klass osales lahtiste uste pä
eval Viimsi
Koolis.
O‛䴒
pilaste ü
histegevused (Viimsi staadioni
avamise teatejooks, heategevuslik jõ
ululaat)
Viimsi muusikakooli ja kunstikooli 蠠iliaalid
Randvere koolis, spordiklubid tegutsevad
kooli võ
imlas.
Koostö
ö
Collegium Eruditionisega
huvitegevuse võ
imaluste ja erinevatel
õ
pilasvõ
istlustel osalemise võ
imaluste
loomiseks.
Kogukondlikud sü
ndmused: heategevuslik
jõ
ululaat, kogukondlik kevadlaat, volbriö
ö
retk
Collegium Eruditionise sü
ndmused:
teadusringid, teadlaste ö
ö
, interaktiivne
mä
lumä
nguturniir, Nuputaja võ
istlus, robotite
võ
istlused
valla sü
ndmused: Viimsi valla lauluvõ
istlus,
valla tantsupidu.

IV arendusvaldkond: ressursside juhtimine
Arengukava
Üldtööplaanis kavandatud ja elluviidud tegevused
tegevused
Kooli
▪ Kooli tö
ö
tajatel oli võ
imalus olla mõ
ne
meeskonna
sü
ndmuse eesvedajaks ja korraldajaks
potentsiaali
▪ Kõ
igil tö
ö
tajatel, kes seda soovisid, oli
tõ
hus
võ
imalus juhendada mõ
nd kooli ringi,
rakendamine
Collegium Eruditionise tasulist ringi võ
i
tegutseda spordiklubi treenerina.
▪ O‛䴒
petajad valmistasid õ
pilasi ette
õ
pilasvõ
istlusteks.
▪ O‛䴒
petajatel oli võ
imalus koolitada kolleege
õ
pitubades ning juhendada nooremaid
kolleege
U⅘刨
hised
▪ Sü
nnipä
evade tä
histamine, õ
petajate pä
ev,
personali‐
jõ
ulupidu, kevadine vä
ljasõ
it, aastalõ
pupiknik,
ü
ritused
augustikuu vä
ljasõ
idunõ
upidamine,
sü
gisvaheaja meeskonnakoolitus Viimsi SPA‐s
Kaasaegsete
▪ Sü
learvutite klassi hange jaanuaris, 2
digivahendite
tahvelarvutite klassi hange juunis.
hankimine
▪ O‛䴒
petajad hindasid digiõ
pikute ja e‐tundide
kvaliteeti
O‛䴒
pilastele
▪ Kool oli kaasatud spordivä
ljakute ja kooliaia
võ
imaluste
projekteerimisprotsessi.
loomine
▪ Osaleti lauatennise meisterdamise protsessis.
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loovateks
tegevusteks
Võ
imaluste
loomine
õ
ppeprotsessi
rikastamiseks

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Algatati igapä
evased õ
uevahetunnid.
4. klassi õ
pilased sooritasid jalgratturi eksami.
Kõ
ik klassid korraldasid õ
ppekä
ike
erinevatesse sihtkohtadesse.
Maanteeameti kaas蠠inantseerimisel viidi lä
bi
jalgrattakoolitus 4. klassidele.
Rahastuse sai KIKi esitatud õ
ppekä
ikude
projekt 2016/17 õ
ppeaastaks.
Kool liitus Tervist Edendavate Koolide
võ
rgustikuga
HTM pilootprojekti „Kaasav kool“ raames sai
kool hankida kaasaegseid õ
ppevahendeid ja
inventari.

Valdkond: õppe ja kasvatusprotsess
Arengukava
Reaalsed tegevused
tegevused
O‛䴒
ppimise
▪ Kõ
ikides klassides korraldati õ
uesõ
pet,
muutmine
õ
ppekä
ike, uurimuslikku õ
pet. O‛䴒
ppeaasta
mitmekesiseks
jooksul toimus 4 digiõ
ppepä
eva.
ja huvitavaks
▪ Kooli sü
ndmusi hakati kasutama võ
imalusena
erinevate õ
pitulemuste saavutamisel. Kohtuti
kirjanike ja muusikutega, toimusid tö
ö
toad,
etendused, spordipä
evad.
▪ Kool toetas õ
pilaste osalemist huvitegevuses
vä
ljaspool kooli.
▪ O‛䴒
pilased aitasid korraldada kõ
iki
koolisü
ndmusi, kuid enam olid kaasatud kooli
inglise keele teemanä
dala, lauluvõ
istluse,
maakondliku etluskonkursi ja õ
petajate pä
eva
korraldamisse, õ
pilased viisid lä
bi ainetunde,
osalesid videoprojektides, valmistasid
lauamä
nge, õ
ppevahendeid, juhtisid õ
petajate
toel õ
ppeprotsessi, osalesid tantsuprojektis.
▪ Kü
lalisõ
petajatena andsid tunde
lapsevanemad, TLU⅘刨
ü
liõ
pilased, Tagasi Kooli ja
valla esindajad.
▪ Rajaleidja spetsialistid viisid lä
bi
karjä
ä
rinõ
ustamisi.
▪ Toimusid teistmoodi koolipä
evad, kus
vä
ikeste klasside õ
pilased õ
ppisid suurte
klasside juures.
▪ Toimetulekuõ
ppel olevate õ
pilaste klassi
õ
pilased esinesid Euroopa Muusikateraapia
Pä
eval.
▪ Haridusinnovatsiooni keskuse partnerkoolina
osalesid õ
pilased erinevates
haridusuuringutes.
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O‛䴒
pikeskkona
turvalisuse
tagamine

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

O‛䴒
pilaste
individuaalsete
vajadustega
arvestamine

▪

▪

O‛䴒
ppimist
toetava
hindamise
rakendamine

▪
▪
▪
▪
▪

Kool liitus Tervist Edendavate Koolide
võ
rgustikuga.
Loodi kooli tervisemeeskond, kes suunas
fookuse laste liikumisele ja toitumisele.
6. klassi õ
pilased osalesid projektis “Kaitse
end ja aita teist”, mille raames toimusid tule‐,
vee‐ ja liiklusohutuse ning esmaabi alased
koolitused ning praktiline ohutuslaager.
Toimusid IT‐turvalisuse tunnid, mida viisid
lä
bi Tagasi Kooli kü
lalisõ
petajad,
Viidi lä
bi esmaabitunde, 4. klassid liitused
ennetusprogrammiga “Suitsuprii klass”.
Kooli tugispetsialistid tegelesid
kiusamisjuhtumite lahendamisega ja
ennetavate tegevustega
Kool liitus kiusamist ennetava projekti VEPA
Kä
itumisoskuste Mä
nguga perioodiks
09.2016‐08.2018
O‛䴒
pilastel oli õ
ppeaasta jooksul võ
imalus oma
erinevaid võ
imekusi ja ettevõ
tlikkust proovile
panna 48 ü
lekoolilisel, ü
levallalisel,
maakondlikul, ü
leriigilisel võ
i rahvusvahelisel
sü
ndmusel.
O‛䴒
pilaste ettevõ
tlikkuse toetamisse olid
kaasatud ka vanemad (heategevuslik
jõ
ululaat, kogukondlik kevadlaat, playboxide
pä
ev ja talentide pä
ev). O‛䴒
pilaste algatusel anti
vä
lja Randvere kooli ajaleht, loodi kooliaia ja
spordivä
ljaku rajamise plaan.
Koolis on kokkuvõ
tva hindamise aluseks
õ
pitulemuste saavutamine.
I kooliastmes rakendatakse sü
mbolilist
hindamissü
steemi, II kooliastmes tä
helist.
Kooli kodulehel on eraldi dokumendina kooli
hindamisjuhend.
Lisaks on vä
lja toodud iga klassi iga õ
ppeaine
õ
pitulemused.
II kooliastme õ
petajatele toimus õ
ppeaasta
jooksul õ
ppimist toetaval hindamisel
põ
hineva õ
ppeprotsessi kavandamise ja
lä
biviimise praktiline koolitus.

II arendusvaldkond: Personalijuhtimine
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Hindamisvald
kond

Allikad/
meetodid

Hindamiskriteeriumid

Personali‐polii
tika
kavandamine

Vestlused
kandidaatideg
a

Konkursiga seotud statistika
Personaliotsingud kestsid detsembrist juulini.
Sel perioodil kuulutati vä
lja konkurss jä
rgmiste pedagoogiliste
ametikohtade tä
itmiseks:
Ametikoht
Kohtade
Kandidaate
Loobujaid
arv
Klassiõ
petaja
4
8
3
HEV õ
pilaste
4
7
4
klassiõ
petaja
Kehalise kasvatuse 0,5
2
1
õ
petaja
Inglise ja saksa
0,6
2
0
keele õ
petaja
Abiõ
petaja
1,5
6
1
Logopeed
1
1
1
HEV õ
pilaste õ
ppe 1
4
2
koordineerija

Personali
vä
rbamisega
seotud
dokumendid

TL
4
2
1
1
2
0
1

Kool otsis tö
ö
tajaid kooli kodulehe, Viimsi Teataja, O‛䴒
petajate Lehe, CV
Keskuse vahendusel ja pö
ö
rdus ka otse TLU⅘刨
ja TU⅘刨
vastavate
õ
ppekavade lõ
petajate poole.
Seisuga 01.08.2016 on tä
itmata 4,6 pedagoogilist ametikohta.
Kool otsis kooli kodulehe kaudu ka asjaajajat. Ametikoha vastu tundis
huvi 2 inimest, kellest ü
ks loobus ja teisega sõ
lmiti tö
ö
leping. Asjaajaja
tö
ö
ü
lesanneteks on osaliselt traditsioonilised sekretä
ri kohustused,
samuti õ
petajate abistamine kooli ü
rituste korraldamisel, asjaajamine
koolis tegutsevate spordiklubide, huviringide ja huvikoolidega ning
kauba tellimine ja toomine.
Konkursi komisjon
Komisjoni kuulusid L. Tiisvelt, S. Alamaa, K. Saa, M. Kauber. Hoolekogu
ametlik esindaja oli T. Uustalu, kellel ei olnud võ
imalik komisjoni tö
ö
s
osaleda. Teda asendasid A. Kaiv, M. Kinks ja V. Keerdo
Komisjon tegutses vastavalt kooli hoolekogu poolt kehtestatud
„Randvere Kooli õ
petajate, tugispetsialistide ning teiste õ
ppe‐ ja
kasvatusalal tö
ö
tavate isikute ametikohtade tä
itmiseks korraldatava
konkursi lä
biviimise korrale“, mis on kinnitatud direktori kä
skkirjaga
nr U⅘刨
1‐1.20/1 04.02.2015.
Kandidaatide poolt saadetud CV‐d ja muud dokumendid on
registreeritud KISis
Komisjon pidas 21 koosolekut, mis on protokollitud ja registreeritud
KIS‐is.
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Personali
analü
ü
s

EHIS
Tö
ö
ajatabelid

Töötajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele
Seisuga 31.08.2016 on koolis 52 tö
ö
tajat, kellest 6 viibivad
lapsehoolduspuhkusel.

Tö
ö
lepingud

Haridus‐ ja teadusministri 29.08.2013 mä
ä
ruses nr 30 „Direktori,
õ
ppealajuhataja, õ
petajate ja tugispetsialistide
kvali蠠ikatsiooninõ
uded” esitatud nõ
uetele peab vastama 41 tö
ö
tajat,
neist ei vasta 9 tö
ö
tajat, kellest 8 on kvali蠠ikatsiooni omandamas.
Töötajate voolavus
Ajavahemikul 1.09.2015 ‐31.08.2016 lahkus tö
ö
lt vastastikusel
kokkuleppel (TLS § 79) 6 tö
ö
tajat (12%), lapsehoolduspuhkusele jä
i4
tö
ö
tajat; tö
ö
lepingud sõ
lmiti 11 tö
ö
tajaga.
Töötajate haiguspäevade arv
Ajavahemikul 1.09.2015 ‐31.08.2016 oli kokku 134 haiguspä
eva,
keskmiselt oli iga tö
ö
taja 3,35 pä
eva haiguslehel.
Töötajate vanus
Tö
ö
tajate vanus on vahemikus 21‐63 aastat, keskmine vanus on 37,8
aastat.
Personali
tasakaalus‐
tatud
arendamine

Arengukava
koolituskava
Mentorite
tegevusega
seotud
dokumendid

Koolituspõhimõtete vastavuse analüüs kooli strateegilistele
eesmärkidele ja personali arenguvajadustele
2014/15 õ
ppeaasta lõ
pus toimunud arenguvestluste tulemusena
kerkisid koolituste osas prioriteetseteks jä
rgmised valdkonnad: HEV
õ
pilase ä
ratundmine ja toetamine, rasked kõ
nelused ja kon蠠liktide
lahendamine, digipä
devused, koostö
ö
lapsevanematega,
mentorkoolitus.
Vastavalt arengukavas sõ
nastatud õ
petajate tä
iendkoolituskava
strateegilistele eesmä
rkidele oli õ
ppeaasta peakoolitus Tartu U⅘刨
likooli
160‐tunnine eripedagoogika koolitus „O‛䴒
piraskustega õ
pilane koolis“,
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mis toimus ajavahemikul november 2015 – august 2016, kokku 12
koolituspä
eva. Koolitusteemad:
▪ Tunnetusprotsesside areng ja arendamine (Ly Erg)
▪ Haridusliku erivajadusega õpilase märkamine. HEV õpilaste õppetöö
planeerimine (Ana Kontor)
▪ Sotsiaalne kompetentsus. Sotsiaalsete pä
devuste kujundamine (Ly
Erg)
▪ Käitumishäired: tekkepõhjused, liigid, iseloomulikud tunnused.
Aktiivsus ja tähelepanuhäire. Autism. (Tõnu Jürjens)
▪ Praktiline päev Tartu Masingu koolis (Tiina Kallavus)
▪ Kõnearenduse üldised alused õpiraskustega lastel. Kõnearenduslik töö
sõnavaraga (Kaja Plado)
▪ Kõnearenduslik töö lause ja tekstiga (Kaja Plado)
▪ Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (Ana Kontor)
▪ Individuaalse õppekava koostamise alused ja IÕK rakendamine (Ana
Kontor)
▪ Käitumise tugikava koostamine ja rakendamine (Ana Kontor)
▪ Motiveeriv intervjueerimine (Tõnu Jürjens)
▪ Suhtlemine HEV lapse lapsevanemaga (Kristiina Treial)
Koolitusel osales 21 õ
petajat.
Teistest prioriteetsetset valdkondadest kerkis fookusesse
digipä
devuste arendamine. Vastavateemalistel koolitustel osales
õ
ppeaasta jooksul 8 õ
petajat ja kool sai toetuse Erasmus+ õ
petajate
õ
pirä
nde meetmest. Projektis osalemise eesmä
rk on toetada õ
petajate
digipä
devuste kujunemist ja luua seelä
bi tingimused kooli digikultuuri
tõ
stmiseks. O‛䴒
pirä
ndes osaleb 4 õ
petajat.
Oktoobris 2015 toimus 16‐tunnine koolitus “Koostö
ö
õ
pilase ja
lapsevanemaga”, mille eesmä
rgiks oli toetada õ
petajate teadlikkust
lapsevanemaga suhtlemisel, analü
ü
sida õ
pilaste omavaheliste suhete
dü
naamikat koolikeskkonnas, toetada õ
petajate professionaalse
enesere蠠lektsiooni oskust. Osales 40 tö
ö
tajat. Koolituse lä
biviijaks Pille
Kriisa.
Ajavahemikul veebruar‐juuni 2016 tegid vä
ikeste klasside 5 õ
petajat ja
4 abiõ
petajat õ
ppimise ja kogemuste saamise eesmä
rgil praktilist
koostö
ö
d Tondi Põ
hikooli Tuisu osakonnaga. Linnu‐Lydia Mae ja Kä
rt
Kü
bar koolitasid/juhendasid meie õ
petajaid autismispektri hä
irega
õ
pilastele vajaliku keskkonna ja AAC kommunikatsioonivahendite
loomisel.
Aprillis ja augustis 2016 osalesid tö
ö
tajad 14‐tunnisel verge metoodika
baaskursusel “Toimetulek agressiivse kä
itumisega”.
Mentorite ja menteede hinnang koostööle
O‛䴒
ppeaasta jooksul mä
ä
ras kool mentorid 7 alustavale õ
petajale.
Menteed andsid oma mentoritele vä
ga hea hinnangu. Saadi soovitusi
erinevate kompetentside arendamiseks, oskust analü
ü
sida oma tö
ö
d,
juurde enesekindlust. Mentorid ja menteed esitasid koostö
ö
lõ
ppedes
tagasisidekokkuvõ
tted, ü
hisel ü
marlaual toodi vä
lja ettepanekud
edasiseks koostö
ö
korraldamiseks.
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Personali
arendamine

EHIS
U⅘刨
ldtö
ö
plaan
Tö
ö
tajate
enese‐
analü
ü
sid
Rahulolu‐
uuring

Osalemine tööalasel täiendkoolitusel
Tö
ö
alasel tä
iendkoolitusel osaleti koos eripedagoogika koolitusega 341
pä
eval, keskmiselt oli iga tö
ö
taja koolitusel 6,8 pä
eva.
Koolitustel õpitu jagamine kolleegidega
O‛䴒
petajad jagasid koolitusel kogetut metoodika ja IT‐õ
pitubades.
Vä
hemalt ü
he õ
pitoa viisid lä
bi Mari Kauber, Kadri Kä
sk, Ruth Rappold,
Jane Pugi, Siiri Alamaa, Kadi Saa, Kaja Masing, Kristi Sinimets, Kristi
Laving, Kirsti Haug, Alari Allika, Anli Soosaar, Mariana Liiv.
Rahulolu‐uuringu õ
petajate enesehindamiskü
sitlusest selgus, et
õ
petajad hindasid valmisolekut kogemusi ja oma loodud õ
ppevara (sh
digitaalset õ
ppevara) kolleegidega jagada hindega 3,7. Oma digitaalse
pä
devuse arendamist hindasid õ
petajad hindega 3,4
Osalemine koostööprojektides ja –võrgustikes
Kool osales jä
rgmistes koostö
ö
projektides
▪ HTM pilootprojekt „Kaasav kool“
Projektis osales 14 kooli ü
le Eesti. Kooli eesmä
rk oli kaasata HEV
õ
pilasi efektiivsemalt ja plaanipä
rasemalt tavaklasside tö
ö
sse, luues
neile sobiva ja arendava õ
pi‐ ja kasvukeskkonna. Samuti sooviti lä
bi viia
eripedagoogika koolitus, sihtgrupiks tavaklasside õ
petajad. Koolile
eraldati projekti raames 31700 eurot, mille eest soetati eesmä
rgi
tä
itmiseks vajalike õ
ppevahendeid, inventari ning korraldati
eripedagoogika koolitus.
▪ TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse (HIK) partnerkoolide võrgustik.
O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus ü
ks koostö
ö
seminar ja õ
petajatel oli võ
imalik
Kool osales kahes HIK poolt korraldatud uuringus. O‛䴒
petajauuringu
(jaanuar 2016) kä
igus kirjeldatakse õ
petaja õ
pikä
situst ja
õ
petamisstiili, , õ
petaja hinnanguid kooli mainele, sisekliimale ja
juhtimiskorraldusele, õ
petaja innovaatilisust ja rahulolu. Kuna
Randvere Koolist osales 5 õ
petajat. O‛䴒
pilaste uuringu (veebruar 2016)
raames hinnati õ
ppurite koolikiindumust ja koolitö
ö
st haaratust,
õ
pilaste hinnanguid õ
petajate õ
petamisstiilile ja kooli mainele,
õ
ppurite enesetunnet ja lä
bipõ
lemist. Osales ü
ks 2. klass.
▪ Tervist Edendav Kool
Kool liitus võ
rgustikuga septembris 2015. Kool sõ
nastas oma tegevuse
eesmä
rkidena tervist edendavate tegevuste kavandamise ning
lä
biviimise õ
ppe‐ ja kasvatustö
ö
osana, vanemate ja kogukonna
kaasamise tervist edendavatesse tegevustesse, koostö
ö
toitlustajaga
tervislikuma koolitoidu nimel, õ
pilaste fü
ü
siliseks arendamiseks sobiva
mä
nguvä
ljaku rajamise koostö
ö
s kooli hoolekoguga, võ
imaluste
loomise kooli tö
ö
tajatele oma tervise hoidmiseks.
Osalemine koolitajana koolitustel, konverentsidel, seminaridel
Kuupäev
Koolitus/teema
Esineja
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24.09.15

30.10.15
07.01.16

06.04.16

29.04.16

26.05

„Kaasava kooli“ projekti
seminar Randveres/Kaasava
kooli kontseptsioon
Eripedagoogide konverents
Vihulas
„Kaasava kooli“ projekti
lõ
puseminar Tartus/Koostö
ö
kooli pidajaga kaasava kooli
kujundamisel

S. Alamaa
M. Liiv

Harjumaa haridusjuhtide
kaasava hariduse infopäev
Tallinnas/Kaasav kool –
Randvere kogemus
Tallinna noorte koolijuhtide ja
mentorite koolituspäev
(Kaasav kool; kujundav
hindamine)
Ettekanne Ukraina
haridustöötajate
delegatsioonile/Kaasava kooli
kontseptsioon

K. Saa

L. Tiisvelt
S. Alamaa
K. Saa

S. Alamaa
K. Saa

S. Alamaa
K. Saa

L. Tiisvelt viis lä
bi õ
ppimist toetava hindamise koolitusi erinevates
Eesti koolides. M. Kauber viis õ
ppeaasta jooksul regulaarselt lä
bi
IT‐õ
pitubasid õ
petajatele.
Kooli, valla, vabariigi poolt tunnustatud töötajad
▪ Kool tunnustas kõ
iki tö
ö
tajaid personali kevadisel vä
ljasõ
idul
16.06.16 kooli tunnustuskirjaga, kus iga tö
ö
taja puhul oli vä
lja
toodud tema suurimad panused kooli arengusse ja koolielu
rikastamisse.
▪ Viimsi valla tä
nukirja saamiseks esitasid kolleegid jä
rgmised
õ
petajad: K. Haug (ü
ldõ
petuse eestvedaja, õ
uevahetundide
kä
ivitaja, „Liigume koos“ ü
rituse ü
ks kä
imalü
kkajatest Randveres,
innustav ja optimistlik kolleeg), K. Laving (ü
ldõ
petuse eestvedaja,
julge ja abivalmis kolleeg), M. Kõ
re (Kolleegide koolitaja,
õ
ppevahendite panga ü
ks asutajatest) ja M. Rä
tsep (suure
sü
damega ja nõ
udlik õ
petaja abistajana tunnis ja kasvatajana
pikapä
evarü
hmas, alati valmis kolleege aitama ja asendama)
▪ Aasta õ
petaja tiitlile esitati E. Kirmjõ
e klassiõ
petaja kategoorias
Õpilaste juhendamine õpilasüritustel ja konkurssidel
O‛䴒
petajad juhendasid õ
pilasi rahvusvahelisel (1), ü
leriigilistel (4) ja
maakondlikel (18), ü
levallalistel (7) ning koolisisestel (12)
olü
mpiaadidel, konkurssidel ja võ
istlustel osalemisel. Erinevate
annetega õ
pilaste juhendamine on integreeritud igapä
evasesse
õ
ppetegevusse ja sellesse protsessi on kaasatud ka õ
pilase vanemad.
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Kool on vä
lja tö
ö
tamas tegevuskava erinevate annetega õ
pilaste
toetamiseks.
Õpilasürituste korraldamine
O‛䴒
piastele suunatud ü
ritusi toimus õ
ppeaasta jooksul 75, sh 42 olid
erinevad olü
mpiaadid, võ
istlused ja konkursid, 4 kontserdid ja
etendused, 18 liikumisega seotud ü
ritused, 4 õ
pitoad, 3 teemanä
dalad,
7 kohtumised tuntud inimestega. Enamik ü
ritusi oli integreeritud
õ
ppeprotsessi, vä
ljaspool õ
ppetö
ö
d toimus 10 ü
ritust. Lisaks
olü
mpiaadidele, võ
istlustele ja konkurssidele oli veel 10 ü
ritust, kus
õ
pilased said võ
imaluse esineda võ
i nä
idata muul moel oma oskusi ja
võ
imeid.
Hea kolleegi tiitel
Oktoobris oli kõ
igil tö
ö
tajatel võ
imalus tunnustada oma kolleege.
Kokku esitati 14 tö
ö
tajat, kellest 4 kõ
ige rohkem tunnustust pä
lvinut
esitati kooli poolt valla tä
nukirja saamiseks (K. Haug, K. Laving. M. Kõ
re
ja M. Rä
tsep)
Personali
kaasamine

Tö
ö
tajate
enese‐analü
ü
si
d
Koosolekute ja
ü
marlaudade
protokollid.

Osalemine õppenõukogu koosolekutel
O‛䴒
ppenõ
ukogu liikmeid oli 2015/16 õ
ppeaastal 46, kellest 2 oli
õ
ppeaasta alguses lapsehoolduspuhkusel ja õ
ppeaasta jooksul siirdus
veel 4 tö
ö
tajat lapsehoolduspuhkusele. Seega keskmiselt oli aktiivsete
õ
ppenõ
ukogu liikmete arv 43. O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus 5
õ
ppenõ
ukogu koosolekut. Keskmiselt osales 63% liikmetest, 26% oli
seotud tö
ö
ü
lesannetega (PPR õ
petajad; koolitusel, õ
ppepuhkusel võ
i
õ
ppekä
igul viibimine), 2% oli haiguslehel ja 9% puudus isiklikel
põ
hjustel.
Osalemine sisekoolitustel ja õpitubades
O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus 7 metoodilist ja 9 IT sisekoolituse õ
pituba,
millel osales keskmiselt 20 % tö
ö
tajate ü
ldarvust. Enamik sisekoolitusi
oli kavandatud konkreetsele sihtgrupile (eripedagoogid võ
i
klassiõ
petajad).
Kuupäev
Teema
Läbiviija
17. sept
HEV õ
ppekorraldus, O‛䴒
IK
M. Liiv, S. Alamaa
tä
itmine
16. okt
Inglise keele nä
idistunni
R. Rappold
lä
biviimine, oma kogemuste
jagamine
19. nov
Avita e‐tunni tutvustus ja
A. Soosaar, A. Allika
kogemused
3. dets
Vaikuseminutid koolitunnis.
K. Laving, K.
U⅘刨
ldõ
petuse andetund 3. klassis.
Sinimets, K. Haug, M.
Loovkirjutamine.
Kauber
4. veebr
Soome haridussü
steemi
R. Rappold,
tutvustamine. Educa messil
S. Alamaa
kuuldu jagamine.
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14. aprill

10. juuni

HIK õ
pitubades “Tekstianalü
ü
s
loovkirjutamise kaudu” ja
“Loomine ja suhestumine ‐
kunstiõ
ppeprotsessi kaks
võ
rdset osa” kuuldu jagamine
Iseloomustuse ja
uurimisprotokolli koostamine

M. Kauber, R.
Rappold, J. Pugi, K.
Kä
sk

K. Saa, K. Masing

Osalemine arenguvestlustel
Arenguvestlusel osalesid kõ
ik tö
ö
tajad.
Osalemine rahuloluküsitlustes
rahulolu‐uuringu fookus oli suunatud õ
petaja enesehindamisele.
Kü
simustikule vastas 38 pedagoogilise personali liikmest 31, mis on
81,6%.
Osalemine tugigrupi ümarlauas
Tugigrupi ü
marlaudu toimus 21. Osalesid kõ
ik teemadega seotud
tö
ö
tajad. Kõ
ik tugigrupi ü
marlauad on protokollitud ja registreeritud
KIS‐s. Lisaks toimus 14 tugimeeskonna ü
marlauda lapsevanematega, 3
Põ
hja‐Eesti Rajaleidja juhtumi haldajaga, 2 Fertilitasega.
Osalemine õpilas ja personaliüritustel
O‛䴒
pilasü
ritustel, mis olid õ
ppetö
ö
ga integreeritud, osalesid kõ
ik teema
võ
i õ
pilasgrupiga seotud tö
ö
tajad. Vä
ljaspool õ
ppetö
ö
d toimunud
õ
pilasü
ritustel osales 67% tema võ
i õ
pilasgrupiga seotud tö
ö
tajatest.
Personaliü
ritustel osales keskmiselt 80% tö
ö
tajatest.
Osalemine rahvusvahelistes projektides
▪ Kool esitas taotluse toetuse saamiseks Erasmus+ õ
petajate
õ
pirä
nde meetmest. Projektis osalemise eesmä
rk on toetada
õ
petajate digipä
devuste kujunemist ja luua seelä
bi tingimused kooli
digikultuuri tõ
stmiseks. Taotlus rahuldati ja õ
pirä
ndeprojekti
osalevad M. Kauber, K. Kä
sk. K. Klaas ja R. Rappold.
▪ Leelo Tiisvelt osaleb European Agency for Special Needs and
Inclusive Education projektis „The Raising the Achievement of all
Learner“ .
Personali
rahulolu

Rahulolu‐kü
sit
lus
Tö
ö
tajate
enese‐analü
ü
si
d

Töötajate motiveerituse tase
Rahulolu‐uuringu tulemused on avaldatud rahulolu‐uuringu
kokkuvõ
ttes.
Personali tasustamis ja tunnustamissüsteemi mõjususe analüüs
Koolil on olemas tö
ö
tasustamise juhend. Kool hakkab vastavalt
arengukavale terviklikku tunnustamissü
steemi kavandama 2016/17
õ
ppeaastal.
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III arendusvaldkond: Koostöö huvigruppidega
Hindamisvald
kond

Info kogumise
allikad/meetodi
d

Huvi
gruppidega
koostö
ö
ja
kooli avatus

Koduleht
Rahulolu‐uuri
ng
U⅘刨
ldtö
ö
plaan

Hindamiskriteeriumid

Teavitustöö kodulehe vahendusel
Koolil on alates 2015. aasta detsembrist uue moodsa kujundusega
koduleht, mis sü
ndis koostö
ö
s disaini蠠irmaga „Sviiter“
Kodulehelt leiab kooli kontaktandmed ning kooli tö
ö
tajate nimed,
ametid ja kontakti. Kool teavitas kodulehe kaudu kõ
igi olulisemate
sü
ndmuste toimumisest ja andis lü
hiü
levaate sü
ndmustest.
Kodulehe aadress on www.randverekool.edu.ee ja sellelt on
kä
ttesaadavad
Õpilasele
▪ Koolivaheajad ja õ
ppeperioodid
▪ Pä
evakava
▪ Tunniplaan
▪ Konsultatsiooni‐ ja jä
relaitamistunnid
▪ Huvitegevuse ja spordi info
Vanemale
▪ Hoolekogu materjalid
▪ Koolivormi info
▪ Kooli vastuvõ
tu info
▪ 1. klassi õ
pilasele vajalike koolitarvete nimekiri
▪ Pikapä
evarü
hmade tö
ö
korralduse ja pä
evakava
▪ HEV õ
pilaste õ
ppekorralduse põ
himõ
tted
▪ Koolisö
ö
kla menü
ü
ja tellimisinfo
▪ Eelkooli info
Töötajale
▪ Digiõ
ppematerjalid
▪ Tö
ö
korralduslikud dokumendid
▪ Ametijuhendid
▪ Direktori kä
skkirjaga kinnitatud dokumendid
▪ Ametijuhendid
Kõigile
▪ Kooli kontseptsiooni
▪ Arengukava
▪ O‛䴒
ppekava (sh hindamisjuhend, tunnistuste formaadid,
õ
pitulemused klassiti ja aineti)
▪ Kooli dokumendid (põ
himä
ä
rus, kodukord ü
ldtö
ö
plaan,
õ
pilastega arenguvestluste lä
biviimise kord jt)
▪ Vabade tö
ö
kohtade info
▪ Tugiteenuste info
▪ Projektides osalemise info
▪ Ajaveebid
Kodulehe avalehel on info saabuvate sü
ndmuste kohta ja
kokkuvõ
tted toimunud sü
ndmustest koos pildimaterjaliga.
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Osalemine väljaspool kooli toimuvates tegevustes
Kooli õ
pilased osalesid
▪ Teadlaste ö
ö
l, Robotexil, Lego Gladiator Battle 2016
▪ Viimsi staadioni avamisü
ritusel
▪ Viimsi valla esmamainimise 775. aastapä
evale pü
hendatud
tantsuetendusel “Sa tule nü
ü
d…”
▪ Tantsuprojektis ”Rahvatantsukool veebis”, koolinoorte
rahvatantsufestivalil, seeniortantsupeol, põ
lvkondade peol
▪ Euroopa Muusikateraapia Pä
eval
▪ Rahvusvahelisel korvpalliturniiril Turus, Soomes
▪ Vallasisestel võ
istlustel: 4.‐6. klasside interaktiivne
mä
lumä
nguturniir, 3. klasside matemaatikavõ
istlus „Nuputaja“,
lauluvõ
istlus „Viimsi laululaps 2016“, 4. klasside ettelugemise
võ
istlus, robootikavõ
istlus
▪ Piirkondlikel ja maakondlikel võ
istlustel: 4. klasside
kirjandusviktoriin, 1.‐4. klasside etluskonkurss, 2.‐4. klasside
poiste ja tü
drukute joonistamispä
ev, 5. klasside
matemaatikavõ
istlus „Nuputa“, 2. klasside mõ
istatuste pä
ev, 3.
klasside kõ
nekä
ä
ndude pä
ev, 3. ja 6. klasside õ
pioskuste
olü
mpiaad, 4.‐6. klasside matemaatikaolü
mpiaad, 2. klasside
õ
uesõ
ppemä
ng “Tunne loodust, leia rada”, 6. klasside vene keele
olü
mpiaad, 2.‐6. klasside poiste ja tü
drukute
rahvastepallivõ
istlused, 1.‐4. klasside playboxide võ
istlus, 6.
klasside esmaabi ja ohutusalane võ
istlus KEAT
▪ U⅘刨
leriigilistel võ
istlustel: matemaatikavõ
istlus „Kä
nguru“, 1.‐4.
klasside matetalgud 10 monkeys Math World, 3.‐6. klasside
matemaatikavõ
istlus “Kuubik”
Huvigruppide
kaasamine

Koosolekute
protokollid
Stuudium
Koduleht
O‛䴒
ppeaasta
analü
ü
s

Hoolekogu aktiivsus ja mõju hindamine
Hoolekogu valiti vanemate ü
ldkoosolekul 24.09.15. 23.09.2016 valiti
lisaks 1. klasside vanemate esindajad. Hoolekogu koosneb iga suure
klassi ja vä
ikeste klasside esindajast, lisaks on hoolekogus 2
õ
petajate esindajat, vallavalitsuse ja vallavolikogu esindaja.
Hoolekogu pidas õ
ppeaasta jooksul 7 koosolekut. Peamised teemad:
▪ Arvamuse andmine kooli arengukavale ja õ
ppekavale
▪ Arvamuse andmine kooli kodukorrale, õ
pilastega arenguvestluse
lä
biviimise korrale, 2016. aasta eelarveprojektile, kooli vastuvõ
tu
tingimuste korrale, tö
ö
tasustamise juhendile ja sisehindamise
korrale
▪ Hinnangu andmine PPR tö
ö
korralduse kohta
▪ Kooli õ
ppealajuhataja, õ
petajate, tugispetsialistide ning teiste
õ
ppe‐ ja kasvatusalal tö
ö
tavate isikute ametikohtade tä
itmiseks
korraldatava konkursi lä
biviimise korra kehtestamine
▪ 2016/17. õ
a koolivaheaegade kooskõ
lastamine
▪ Koolitoidu kvaliteedi ja koguste hindamine
▪ Kogukondliku kevadlaada algatamine
▪ Arutelud seoses kooli juurde projekteeritava spordivä
ljakuga
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▪

Esindaja valimine valla koolivõ
rgu arengukava tö
ö
gruppi.

Huvigruppide osalemine arendustöös
Huvigrupid olid kaasatud arendustegevusse. Hoolekogu poolt ei
tehtud ettepanekuid kooli dokumentide muutmiseks ega
tä
iendamiseks va „O‛䴒
pilastega arenguvestluse lä
biviimise kord“, mille
osas tehti ettepanek piiritleda arenguvestluse toimumise aeg 2.
trimestriga. Kooli tö
ö
tajate poolt tehti ettepanekuid kooli õ
ppekava
ainekavade ja hindamisjuhendi tä
endamiseks.
Stuudiumi kasutamisaktiivsus
Vanematest kü
lastas Stuudiumi seisuga mai 2016 92 %, õ
pilastest
52%. O‛䴒
pilastest oli kõ
ige kõ
rgem aktiivsus 5.A (100%), 4.B (95%),
3.B ja 2.C (94%), vanematest 6.A, 3.A, 2.B, 2.C (100%), 4.A (96.%),
4.B (95.%), 3.B (94.%), 1.A (91%).
Huvigruppide osalemine ühistegevustes
Vanemad ja kogukonna liikmed osalesid jä
rgmistes ü
histegevustes:
▪ O‛䴒
ppeaasta‐ava‐aktus 01.09.15
▪ Vanemate ü
ldkoosolek ja koolitus 23.09.15
▪ O‛䴒
petajate pä
ev „Tagasi kooli“ 02.10.15
▪ Lahtiste uste nä
dal 13.‐16.10.15
▪ Perepä
ev 25.11.15
▪ Heategevuslik jõ
ululaat 03.12.15
▪ Klasside jõ
ulupeod 14.‐16.12.15
▪ Jõ
ulupeod (detsember)
▪ Avatud uste nä
dal tulevaste 1. klassi õ
pilaste vanematele 08.‐12.
02.16
▪ Playboxide õ
htu 18.02.16
▪ Talentide pä
ev 14.04.16
▪ Kogukondlik kevadlaat ja volbriö
ö
retk 30.05.15
▪ HEV õ
pilaste kevadkontsert 19.05.16
▪ Kevadball 20.05.16
▪ Viimsi tantsupä
ev „Sa tule nü
ü
d…“ 06.06.16
▪ O‛䴒
ppeaasta lõ
puaktused 07.06.16
Ressursside jagamine
Kool rendib ruume OU⅘刨
‐le Nutikalt Targaks ning annab ruume tasuta
kasutamiseks SA Viimsi Keskkooli Fondi ringidele:
▪ loodusring Taibu,
▪ matemaatikaring Nupula,
▪ robootikaring,
▪ malering,
▪ taekwondo,
▪ showtants,
▪ lauamä
nguring,
▪ koolibä
nd
▪ laste jooga,
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▪ keraamikaring
Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse korraldusel kehtestatud hinnakirjale
rendib kool vä
lja spordisaali spordiklubidele treeningute ja
võ
istluste korraldamiseks. Kooli partneriteks on
▪ KK Viimsi,
▪ HC Tallinn,
▪ M. Reimi jalgpallikool,
▪ R. Ottosoni purjespordikool,
▪ rulluisuklubi Rullest,
▪ spordiklubi Lindon,
▪ Viimsi sulgpallikool,
▪ MTU⅘刨
Saalihokiklubi „Viimsi Kepp”.
Lisaks rendivad võ
imlat sõ
pruskondade treeninggrupid (jalgpall,
korvpall, võ
rkpall).
Kool pakkus ruumi Pü
ü
nsi Põ
hikoolile ü
hele õ
pilasele keskendunud
õ
ppe lä
biviimiseks ning Haabneeme Koolile 5.‐6. klasside
tehnoloogiaõ
petuse tundide lä
biviimiseks.
Koolis tegutsevad Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli 蠠iliaalid,
mis pakuvad Randvere õ
pilastele muusika‐ ja kunstialast algõ
petust.
Kooli ruume rendib ka Viimsi Pä
evakeskus eakate huviringide jaoks.
Raamatukogu ruume ja põ
hifondi jagab kool Viimsi
rahvaraamatukoguga.
Suveperioodil andis kool tasuta kasutada kooli ruume MTU⅘刨
Viimsi
Invaü
hingu poolt korraldatavatele lastelaagritele.
Kool kasutab Viimsi Keskkooli ujulat ujumistundide lä
biviimiseks
ning staadionit kergejõ
ustikutundide ja kevadise spordipä
eva
lä
biviimiseks.
Oma tö
ö
tajate ressurssi jagas kool jä
rgmiste Viimsi valla
organisatsioonidega:
▪ Viimsi Raamatukogu,
▪ Viimsi Kunstikool,
▪ Pü
ü
nsi Põ
hikool,
▪ Haabneeme Kool,
▪ Randvere Pä
evakeskus,
▪ SA Viimsi Keskkooli Fond,
▪ spordiklubid
▪ MTU⅘刨
Viimsi Invaü
hing,
▪ Viimsi Vallavalitsus
Kool kasutas Viimsi Keskkooli tö
ö
jõ
uressurssi (ujumise algõ
petus,
IT‐teenus) ning Haabneeme kooli tö
ö
jõ
uressurssi (mentor).

Huvigruppide
rahulolu

Rahulolu‐uuri
ng
Esitatud
pretensioonid

Rahulolu tase
Rahulolu‐uuring viidi lä
bi 30.05‐06.06.16 Sihtgruppideks olid 2.‐6.
klasside õ
pilased, vanemad ja tö
ö
tajad. U⅘刨
ks uuringu eesmä
rke oli
koguda vanematelt informatsiooni, et saada selgust kooli tugevuste
ja arenguvõ
imaluste kohta. Teine fookus oli klassiõ
petaja ja
klassijuhataja tö
ö
, seetõ
ttu oli õ
ppe‐ ja kasvatustö
ö
osa põ
hjalikum

20

võ
rreldes eelmise õ
ppeaasta kü
sitlusega. O‛䴒
pilaste, õ
petajate ja
vanemate õ
ppe‐ ja kasvatusprotsessi puudutav osa kü
simustikust
olid sarnased. Klassiõ
petajal oli võ
imalik kogutud andmeid võ
rrelda,
saamaks selgust oma tugevustest ja arengukohtadest ning tegemaks
jä
reldusi edasise tö
ö
kavandamise osas. Iga õ
petaja sai kasutada teda
puudutavat osa uuringu tulemustest, ning see oli ka kõ
ige
olulisemaks sisendiks arenguvestluse ettevalmistamisel.
Uuringus osales 130 õ
pilast (68% sihtgrupist), 100 vanemat ja 31
pedagoogilise personali liiget (81,6%). O‛䴒
pilastest oli kõ
ige kõ
rgem
osalus 5. klassis (91,3.%), vanematest 2. klassides (vastanuid 43).
Rahulolu‐uuringus pidid vastajad andma hinnangu kooli erinevatele
valdkondadele, nõ
ustudes vä
idetega 6‐palli skaalal:
1 – ei nõustu üldse, 2 – pigem ei nõustu, 3 – nõustun, 4 – pigem
nõustun, 5 – nõustun täielikult
▪ Sihtgruppide hinnangud
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Pretensioonid ja nende lahendamise tulemuslikkus
U⅘刨
ldjuhul pö
ö
rduvad vanemad probleemide korral esmalt
klassijuhataja poole, kes kaasab vajadusel kooli psü
hholoogid. Kui
vanem ei saa teda rahuldavat lahendust võ
i kui probleem on laiem,
pö
ö
rduti ka otse kooli direktori võ
i õ
ppejuhi poole. Enamike
ü
ldisemate probleemide lahendamisse kaasati ka hoolekogu:
▪ toidu kvaliteet ja puu‐ ja juurviljade kogused,
▪ liikluskorraldus kooli ü
mbruses,
▪ tervishoiuteenuse kä
ttesaadavus koolis,
▪ kooli ruumide siseõ
hu kvaliteet,
▪ õ
pilaste vedu ujulasse ja staadionile.
Hoolekogu pö
ö
rdus toitlustamise ja kooli ü
mbruse liikluskorralduse
kü
simuses ka kooli pidaja poole. Mõ
lemal juhul saavutati eesmä
rk:
puu‐ ja kö
ö
giviljade koguste osas peeti toitlustaja ja kooli pidajaga
mitmeid lä
birä
ä
kimisi ja lapsed hakkasid saama õ
igeid koguseid;
valla kommunaalamet muutis hoolekogu ettepanekul kooliesise tee
ü
hesuunaliseks.
Enamasti lahendatakse probleemid kirja teel, keerulisemate
juhtumite korral toimus vestlus võ
i ü
marlaud. Kõ
igi esitatud
pretensioonidega koolis tegeldi ja enamikel juhtudel sai vanem teda
rahuldava lahenduse. Esines juhtum, kus vanem ei jä
ä
nud otsusega
rahule. Vanema kaebus ja vastuskiri on registreeritud KIS‐s.
Lahtiste uste nädal
O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus kaks lahtiste uste nä
dalat:
▪ 13.‐16.10.15. Fookuses olid 1. klassid, aga kõ
igil vanematel oli
eelregistreerimisel võ
imalus kü
lastada oma lapse tunde ja anda
õ
petajale tagasisidet. Kokku kü
lastas 13 õ
petaja tunde 20
vanemat.
▪ 08.‐12.02.16. Eelregistreerimisel kü
lastasid 1. klasside tunde
tulevaste 1. klasside vanemad. Kü
las kä
isid Randvere lasteaia
koolieelikute rü
hmad. Avatud tunde kü
lastas 4 vanemat.
Lasteaialapsed olid kaasatud õ
ppetegevustesse koos 1. klasside
õ
pilastega, lisaks korraldati neile ekskursioon raamatukogus.
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IV valdkond: Ressursside juhtimine
Hindamis
valdkond

Allikad/
meetodid

Hindamiskriteeriumid

Ressursside
juhtimine
kavandamine

Kooli eelarve

Eelarve täitmine
Eelarve tä
itmine seisuga 11.07.16 seisuga oli 71,59% riigi eelarvest
ja 49,35% valla eelarvest

Projektid

Kokkuhoiu ja säästliku majandamise võimaluste hindamine
Hindamist ei ole toimunud.
Rahastatud projektid
Projekt
HTM pilootprojekt
„Kaasav kool“
Maanteeameti toetus
jalgrattakoolitusele
KIKi toetus
aktiivõ
ppeprogrammide
lä
biviimiseks loodus‐ ja
keskkonnahariduskeskust
es
Erasmus+ õ
petajate
õ
pirä
nne
Riigieelarveline toetus
koostö
ö
projektile „Koos
on huvitavam“ (taotleja
Maardu Gü
mnaasium)
Eelarveliste
ressursside
juhtimine

Periood
juuni‐dets
2015
Veebr‐mai
2016
Sept 2016 ‐
juuni 2017

Rahastus
31700
440

Täitmine
31798,8
2
1023,3

8445,50

0

1.06.2016
‐31.05.2017
sept‐dets
2016

7206

2000

3774

0

Kooli eelarve
Omniva arvete
keskkond
Majandusaasta
aruanne
Inventuuri
lä
biviimise
aktid

Ressursside kasutamise vastavus pidaja poolt kehtestatud
korrale
Ressursside kasutamine on ü
ldjuhul vastavuses pidaja poolt
kehtestatud korrale.
Klassi keskmine täituvus
Suurtes klassides oli tä
ituvus 84% lubatud piirnormist
Norm
Õpilaste arv
Klasside arv
Täituvus
24
64
3
89%
24
50
3
69%
24
54
3
75%
24
42
2
85%
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24
24

23
22
255

1
1
13

96%
92%
84%

Vä
ikestes klassides oli keskmine tä
ituvus 53%
Norm
Õpilaste arv
Klasside arv
12
2
0
12
3
1
6
7
2
4
16
6
1
1
1
29
10

Täituvus
17%
25%
58%
67%
100%
53%

Hinnang personali optimaalsusele
Statistika on tehtud seisuga 29.02.2016. Kooli pedagoogilise
personali ametikohtade arv 33,8 on vä
iksem direktori kä
skkirjaga
nr 1‐3/13 06.11.15 kinnitatud pedagoogilise personali koosseisust
41,6. Kinnitatud personali koosseisus oli arvestatud kooli
õ
pperü
hmade arvu kasvuga 2016/17. õ
ppeaastal.
Pedagoogilise personali jaotus:
Amet
Norm
Tundid
Kohti
Töötajai Rahas
e arv
d
tus
Klassiõ
petaja
21
160
7,6
13
riik
(tavaklassid)
Klassiõ
petaja
21
188
9,0
9
riik
(HEV klassid)
Aineõ
petajad
21
112
5,3
6
riik
O‛䴒
piabiõ
petaja
21
12
0,6
0
riik
Logopeed
21
25
1,2
1
riik
Ringijuht
21
11
0,5
0
vald
Abiõ
petaja
30
192
6,4
8
vald
PPR õ
petaja
(sh 1. klass)
Kokku

30

97

Juhtimis ja tugipersonali jaotus:
Amet
Kohti
Direktor
1
O‛䴒
ppejuht
1
Haridustehnoloog
0,5
HEV õ
pilaste õ
ppe
0,2
koordineerija (HEVko)
Psü
hholoog
1,1

3,2

1

33,8

38

Töötajaid
1
1
0
0
2

vald

Rahastus
riik
riik
vald
vald
vald
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Raamatukogutö
ö
taja
Tö
ö
koja meister

0,5
0,5

1
0

Kokku

4,8

5

vald
vald

Töötajate koormus:
Tö
ö
tajaid alla keskmise koormuse
Vä
ikseim tö
ö
koormus
Suurim tö
ö
koormus
Riigi ametikohtade arv
Valla ametikohtade arv
Keskmine töökoormus

IKT
kasutamine

Broneerimis‐
tabel
IKT‐vahendite
register

7

0,3
1,4
25,7
13,0
0,9

IKT vahendite kättesaadavus ja kasutamine
Õpilaste arvutid
Kogus
10 õpil kohta
Sü
learvuti
48
Tahvelarvuti
Lauaarvuti
Kokku/keskmine

12
1
60

Töötajate arvutid
Amet

Kogus

2,1

Sü
learvuti

klassiõ
petaja

23

Töötajat
e arv
23

Sü
learvuti
Sü
learvuti
Sü
learvuti

aineõ
petaja
direktor
õ
ppejuht

4
1
0

6
1
1

0,7
1
0

0
1
1

1
1
1

0
1
1

5

9

0,6

35

43

0,8

Sü
learvuti
Lauaarvuti
Lauaarvuti

psü
hholoog
psü
hholoog
raamatukogu
tö
ö
taja
Lauaarvuti aine‐, abi‐ ja
PPR õ
petaja
Kokku/keskmine
Videoprojektorid
Asukoht
õ
pperuum
aula
nõ
upidamiste ruum
PPR ruum

Kogus
27
1
1
1

1 töötaja
kohta
1

Kokku ruume
32
1
1
1

25

mobiilne
Kokku

2
32

0
35

IKT kasutamine õppeprotsessis

Inforessurssid
e juhtimine

Rahulolu‐
uuring

Info kättesaadavus
Informatsiooni saamiseks koolis toimuva kohta on loodud jä
rgmised
allikad:
▪ kooli koduleht
▪ klasside vanemate ja kooli vanemate meililist
▪ Stuudium
▪ õ
pilaspä
evik
▪ vanemate ü
ldkoosolek ja klasside vanemate koosolekud
▪ klasside blogid (ei ole kõ
ikidel klassidel)
Hoolekogu tõ
statas jä
rgmised probleemid seoses info
kä
ttesaadavusega:
▪ tunniplaani kasutusevõ
imaluse puudumine tahvelarvutites,

mobiiltelefonides nii iOS kui ka Androidi puhul
kommunikatsiooniprobleemid tervishoiuteenuse pakkumisel
teavitamine kooli ü
ritustest, kuhu on oodatud vanemad ja
kogukonna liikmed.
U⅘刨
ksikud vanemad pö
ö
rdusid õ
ppejuhi võ
i direktori poole hindamise
kü
simustes, mis valdavalt lahendati ü
ksikjuhtumitena. Mõ
nel juhul
oli probleem ü
ldisem ja õ
petajale pakuti abi ja toetust hindamise
kavandamisel ja korraldamisel.
▪
▪

Dokumendihaldussüsteemi analüüs
Kool kasutab dokumendihaldussü
steemi EKIS (Eesti Koolide
Infosü
steem).
Perioodil 01.092015‐10.08.2016 on KISis registreeritud
▪ 358 avaldust
▪ 315 personali ja 66 õ
pilasi puudutavat kä
skkirja
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

160 saabunud ja vä
ljasaadetud kirja
pedagoogilise personali konkursiga seotud dokumentatsioon,
õ
ppenõ
ukogu koosolekute protokollid ja otsused,
juhtkonna koosolekute protokollid
hoolekogu koosolekute protokollid ja otsused
lepingud (kä
sunduslepingud, hankelepingud, rendilepingud jt)

Konfidentsiaalsuse tagamine
Kool lä
htub oma tö
ö
s isikuandmete kaitse seadusest. O‛䴒
ppeaasta
jooksul ei laekunud ü
htegi kaebust kon蠠identsiaalsuse tagamise
puudulikkuse osas.
Kooli
raamatukogu

Raamatukogu
põ
himä
ä
rus
O‛䴒
ppe‐
kirjanduse
laenutamise
register

Kooliraamatukogus on õ
pikukogu, põ
hikogu osas tä
idab
kooliraamatukogu ü
lesannet Viimsi Raamatukogu Randvere
harukogu. Nii peetakse koolis statistilist arvestust vaid õ
pikukogu
kohta, põ
hikogu arvestust peab Randvere harukogu.
Õppekava toetavad tegevused
Randvere harukogu poolt organiseerituna toimus
kooliraamatukogus õ
ppeaasta jooksul 71 õ
ppekava toetavat
tegevust, neist 5 olid seotud uute raamatute tutvustamisega
õ
pilastele, 16 olid konkreetse autori loominguga seotud
teematunnid, toimus 7 kohtumist kirjaniku, tõ
lkija võ
i
lasteraamatukunstnikuga. Toimusid ka ettelugemised, viktoriinid
ning tö
ö
toad, kasutajakoolitused, tä
histati Põ
hjamaade
raamatukogunä
dalat, osaleti ü
leriigilisel “Nukitsa” konkursil.
Klassiastmetele suunatud ü
ritused: 1. klassid 13; 2. klassid 13; 3.
klassid 19; 4. klass 7; 5. klass 8 ; 6. klass 3; HEV‐klassid 8.
Õppekava toetav kirjandus
Tä
nu kuulumisele Viimsi Raamatukogu alla on kooliraamatukogu
õ
ppekava toetava kirjandusega hä
sti varustatud. Raamatukokku
tellitakse suur enamus laste‐ ja noortekirjanduse uudisteostest.
Õppevara kasutamine
O‛䴒
pikute fondis oli 5. augusti seisuga 491 nimetust ja 2828
eksemplari teavikuid.

Keskkonda
sä
ä
stev
tegevus

Kooli
õ
ppekava
U⅘刨
ldtö
ö
plaan

Materiaal‐tehn
ilise baasi
arendamine

Uuringu‐
tulemused

Keskkonda säästvad tegevused õppeprotsessis
Keskkonda sä
ä
stvad tegevused on integreeritud kooli õ
ppekavasse.
Koolis on loodud eraldi laoruum taaskasutatavate materjalide jaoks,
mida saab kasutada kunsti‐ ja tö
ö
õ
petuse tundides.
Töö ja õppekeskkonna vastavus nõuetele
Kool kuulus Terviseameti poolt korraldatud sihtuuringu „Uute
koolide ja lasteasutuste siseõ
hu kvaliteet“ valimisse. Uuringus
osalesid kolme klassi õ
petajad ja vanemad. Terviseameti Kesklabor
teostas õ
hu‐uuringud kolmes klassiruumis 27.10.15. Mä
ä
rati

27

Hoolekogu
koosolekute
protokollid

formaldehü
ü
di, lenduvate orgaaniliste ainete ja sü
sinikdioksiidi
sisaldust õ
hus. Kõ
ikide nimetatud ainete sisaldus õ
hus oli normi
piires, aga kuna ammoniaagisisaldus ü
hes klassiruumis oli
suhteliselt kõ
rge, tehti kordusmõ
õ
tmised 23.12.15.
Kordusmõ
õ
tmised nä
itasid madalamat ammoniaagisisaldust
võ
rreldes esimese mõ
õ
tmisega.
Tö
ö
tajad kurtis korduvalt õ
hupuuduse ü
le klassides ja personali
ruumides. U⅘刨
ks tö
ö
taja oli sunnitud õ
hupuudusest tingitud
tervisehä
dade tõ
ttu tö
ö
lepingu ü
les ü
tlema.
Kahel korral tõ
statas hoolekogu oma koosolekutel (29.02 ja 28.03)
kehva ventilatsiooni teema, kuna ka õ
pilased kurtsid õ
hupuuduse
ü
le.
Tö
ö
tajad kurtsid ka kehva valgustuse ü
le klassiruumides.
Siseõ
hu kvaliteedi kü
simustes pö
ö
rduti korduvalt hoone omaniku
esindaja poole. Ventilatsioon pandi tö
ö
le maksimumvõ
imsusel ja
õ
petajatele soovitati klassiruumi igal vahetunnil õ
hutada.
Klassiruumidesse lisavalgust ei paigaldatud, kuna puuduvad normid.

V arendusvaldkond: Õppe ja kasvatusprotsess
Hindamisvald
kond

Allikad/
meetodid

Hindamiskriteeriumid

O‛䴒
ppekava
tä
itmine ja
arendamine

O‛䴒
ppekava

O‛䴒
pitulemuste
saavutamine,

Stuudium

Õppekava analüüs
O‛䴒
ppekava‐teemalised ajurü
nnakud toimusid 8.‐9. juunil. O‛䴒
ppekava
tä
iendamiseks tehti jä
rgised ettepanekud:
▪ kõ
neerivajadusega õ
pilaste suures klassis õ
ppimise korral
kasutada kõ
nepuudega õ
pilaste klassi tunnijaotusplaani ja
vajadusel mitte õ
petada B‐võ
õ
rkeelt
▪ vä
ikeklassis ja ü
hele õ
pilasele keskendatud õ
pilaste klassis
vajadusel muuta tunnijaotusplaani ja vä
hendada õ
ppekoormust
mitte alla 20 õ
ppetunnini nä
dalas (PRO‛䴒
K §17 lg 10)
▪ koostada saksa keele ainekava
▪ lisada LO‛䴒
K lihtsustatud õ
ppe valikaineteks 3.‐4. klassis
draamaõ
petus, alates 5. klassist informaatika ja draamaõ
petus,
luua valikainete ainekavad
▪ hinnata II kooliastmes hinnetega arvestatud / mittearvestatud
informaatikat, tehnoloogiavaldkonna õ
ppeaineid, kunstiõ
petust
▪ 6. klassis matemaatika õ
petamine temporü
hmades (2 tundi 5‐st)
▪ I kooliastmes hinnata hinnetega arvestatud
(omandatud)/mittearvestatud (mitteomandatud) tantsulist
liikumist, uurimistegevust, tehnikate kasutamist
▪ hinnata sarnaselt eelmisele aastale II kooliastmes kä
itumis‐ ja
hoolsushindeid
Õppemeetodite kasutamine lähtuvalt õpilaste vajadusest

O‛䴒
ppetö
ö
kokkuvõ
te
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▪

I kooliastmes kokkuvõ
tva hindamisena kasutada 2 korda
õ
ppeaastas antavat sõ
nalist kirjeldavat hindamist
sü
mbolhinnetena (jaanuaris ja juunis)

Õpetajate õppetöö kokkuvõtete võrdlev analüüs
Kõ
ik õ
petajad on esitanud õ
ppetö
ö
kokkuvõ
tte trimestriti ning
õ
ppeaasta lõ
pus koondaruande.
ü
ldpä
devuste
arendamine

O‛䴒
ppetö
ö
kokkuvõ
te
O‛䴒
ppenõ
ukogu
protokollid
Arengu‐
vestlused
Tunni‐
vaatlused
Rahulolu‐
uuring

O‛䴒
ppemeetodite sobivust hinnatud õ
ppejuhi, logopeed‐HEV õ
pilaste
õ
ppe koordineerija ja mentorite poolt tunnivaatlustel. Regulaarselt
toimusid tugigrupi koosolekud, mille tulemusena esitati taotlused
õ
pilasele individuaalse õ
ppekava ja logopeedilise võ
i
eripedagoogilise õ
piabi rakendamiseks, muutmiseks võ
i
lõ
petamiseks. Toimusid ka ü
hele õ
pilasele keskendatud ü
marlauad
sobivate õ
ppemeetodite leidmiseks.
Õpilaste akadeemiline edasijõudmine
Riikliku õ
ppekava jä
rgi õ
ppivate õ
pilaste edasijõ
udmine oli
1.klassides 98%, 2. klassides 100%, 3. klassides 98%, 4. klassides
100%, 5. klassis 96%, 6. klassis 100%. LO‛䴒
K ja TO‛䴒
K õ
ppekavadel
õ
ppivate õ
pilaste edasijõ
udmine 100%
Tasemetööd
6. klass loodusõ
petus. Klassi keskmine 54,9 punkti 72‐st ehk 76,2%.
Eesti keskmine 53,6 punkti ehk 74,4%.
Koolikohustuse täitmine
O‛䴒
ppeaastas kokku põ
hjusega puudutud tunde 16481. Põ
hjuseta
puudumisi ei ole.
Täiendav õppetöö
O‛䴒
ppenõ
ukogu otsusega tä
iendavale õ
ppetö
ö
le jä
ä
jaid ei ole.
Klassikursuse kordamine
Klassikursust jä
i kordama ü
ks 1. klassi, ü
ks 3. klassi ja ü
ks 5. klassi
õ
pilane. Eelnev tä
iendav õ
ppetö
ö
ei olnud põ
hjendatud. Vanema
avalduse alusel jä
etud klassikursust kordama.

HEV õ
ppijate
sh andekate
toetamine

Stuudium
Tugigrupi
ü
marlaua
protokollid
O‛䴒
pilas‐võ
istlus
te
kokkuvõ
tted

Tugisüsteemi kaudu toetatud õpilased
Logopeedilist õ
piabi sai 15%, eripedagoogilist õ
piabi 10% PRO‛䴒
K
jä
rgi õ
ppivatest õ
pilastest, 3% kooli õ
ppekeelest erineva
kodukeelega õ
pilastest sai tä
iendavat keeletundi eesti keeles. LO‛䴒
K
lihtsustatud õ
ppe ja toimutulekuõ
ppe tasemel õ
ppivatest õ
pilastest
sai logopeedilist õ
piabi 66%, eripedagoogilist õ
piabi 66%.
Psü
hholoogi teenust vajas 9% suurte klasside (sh 1. klassi
suhtlusring) ja 24% vä
ikeste klasside õ
pilastest, abiõ
petaja teenust
11% õ
pilastest. Tugiõ
pet rakendati 1% suurte klasside õ
pilastele,
individuaalset õ
ppekava 3% suurte klasside õ
pilastele (sh kahele
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O‛䴒
ppetö
ö
kokkuvõ
te

õ
pilasele kõ
rgete akadeemiliste võ
imete tõ
ttu) ja kõ
igile vä
ikeste
klasside õ
pilastele. Vä
ikeste klasside õ
pilastele pakkus logopeedilist
õ
piabi ka Fertilitas.
Mitteedasijõudnud õpilased õppeaineti
1. klassi õ
pilasel ü
ldõ
petuse osaoskused teksti mõ
istmine,
arvutamine, geomeetria; 3. klassi õ
pilasel pikaajalise puudumise
tõ
ttu suurem osa õ
pitulemustest saavutamata; 5. klassi õ
pilasel
matemaatika, informaatika, pikaajalise puudumise tõ
ttu hindamata
loodusõ
petus.
Õpiabi rakendamise tulemuslikkus
Eripedagoogilist õ
piabi rakendati 40 (28 RÕK/12 LÕKTÕK) õ
pilase
puhul, neist 6 kohta tegi HEV õ
pilaste õ
ppe koordineerija tugigrupi
ettepanekul taotluse õ
piabi rü
hmast võ
i individuaalsest
õ
piabitunnist vä
ljaarvamiseks, kuna meedet hinnati tulemuslikuks.
30 õ
pilasel on vajalik meetme rakendamise jä
tkamine, 4 õ
pilasel uus
hindamine õ
ppeaasta alguses. Logopeedilist õ
piabi rakendati 53
(41/12) õ
pilase puhul, neist 14 õ
pilasel tugimeetme rakendamine
lõ
petati, 26 õ
pilasel on vajalik meetme rakendamise jä
tkamine, 13
õ
pilasel uus hindamine õ
ppeaasta alguses. Eesti keele õ
piabi (eesti
keele tä
iendav keeleõ
ppe tund kooli õ
ppekeelest erineva koduse
keelega õ
pilastele) sai 8 õ
pilast. Kõ
ikide õ
pilaste puhul on vajalik
meetme rakendamise jä
tkamine alates 2016/17. õ
ppeaastast.
Tugiõ
pet rakendati 6. klassis 3 õ
pilase puhul.
O‛䴒
ppeaasta kokkuvõ
ttes eripedagoogilise õ
piabi rakendamine oli
tulemuslik ja teenus lõ
petati võ
i hinnatakse teenuse vajalikkust
septembris 25 %‐l õ
pilastest, logopeedilise õ
piabi rakendamine
lõ
petati võ
i hinnatakse teenuse vajalikkust septembris 51 %‐l
õ
pilastest. Tugimeetmete tulemuslikkuse hindamise koosolekud
toimusid 19.01, 20.01, 22.01, 30.05, 31.05.2016.
Koosolekud on protokollitud ja registreeritud.
IÕK rakendamise tulemuslikkus
Individuaalset õ
ppekava rakendati 9 RO‛䴒
K õ
ppiva õ
pilase puhul.
Õpilaste võimalused enesearenduseks väljaspool õppetööd
O‛䴒
pilastel oli võ
imalus vä
ljaspool õ
pptö
ö
d osaleda:
▪ kooli huviringides: koorilaul, rahvatants, nä
itering;
▪ tasulistes ringides: inglise keele ring „Bumble“, SA Viimsi
Keskkooli Fondi teadusringid (loodusring Taibu,
matemaatikaring Nupula, robootikaring, showtants, malering,
taekwondo, keraamikaring); lauamä
nguring, jooga, kooli bä
nd
▪ spordiklubide treeningutes (korvpalliklubi Viimsi, Tallinna
kä
sipalliklubi, M. Reimi jalgpalliklubi, sulgpalliklubi,
rulluisuklubi Rullest, kergejõ
ustikuklubi Lindon)
▪ huvikoolides, mille 蠠iliaalid tegutsesid Randvere koolis (Viimsi
Muusikakool, Viimsi Kunstikool)
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O‛䴒
pilastele, kellel oli rehabilitatsiooniplaan, pakkus Fertilitas teenust
kohapeal.
O‛䴒
pilaste
arendamine ja
kaasatus
lä
htuvalt
õ
ppe‐ ja
kasvatus‐tegev
use
eesmä
rkidest

O‛䴒
pilas‐
võ
istluste
kokkuvõ
tted
Stuudium
Rahulolu‐
uuring
O‛䴒
petajate
enese‐
analü
ü
sid

Arenguvestluste läbiviimine
Arenguvestlused on toimunud 77% rahulolukü
sitluses osalenud
õ
pilastest. Arenguvestlust viis lä
bi klassijuhataja, vajadusel oli
kaasatud tugispetsialist, vestlusel osales ka õ
pilase vanem.
Rahulolu‐uuringus vä
itis 76% vastanud õ
pilastest, et on osalenud
osalenud arenguvestlusel koos isa ja emaga.
Koolis korraldavad õpilasvõistlused ja õpilaste osalemine
nendel
O‛䴒
ppeaasta jooksul toimus klassi‐ võ
i kooliastmeti 12 õ
pilasvõ
istlust:
▪ I kooliaste: sü
gisene spordipä
ev, rahvastepalliturniir, mõ
istatuste
pä
ev, inglise keele teemanä
dal, kõ
nekä
ä
ndude pä
ev, mardi‐ ja
kadripä
eva viktoriin, õ
pioskuste võ
istlus, playboxide võ
istlus,
etluspä
ev, kirjandusmä
ng, lauluvõ
istlus “Sinilind”, kevadine
spordipä
ev
▪ II kooliaste: sü
gisene spordipä
ev, rahvastepalliturniir, playboxide
võ
istlus, kirjandusmä
ng (4.kl), matemaatikaolü
mpiaad,
etluskonkurss (4.kl), lauluvõ
istlus „Sinilind“, inglise keele
teemanä
dal, kevadine kergejõ
ustikupä
ev
Vallasisestel, maakondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel
õpilasvõistlustel osalenud õpilased
Kool osales 30 koolivä
lisel õ
pilasvõ
istlusel.
U⅘刨
leriigilised (4 võ
istlust):
▪ 1.‐4. klasside matetalgud (168 õ
pilast)
▪ Matemaatikavõ
istlus Kä
nguru (66 õ
pilast)
▪ 3.‐6. klasside matemaatikavõ
istlus Kuubik (individuaalne
osalemine)
▪ Robotex 2015 (3 õ
pilast)
Maakondlikud (18 võ
istlust):
▪ 2.‐3. klasside poiste rahvastepalliturniir (9 õ
pilast)
▪ 2.‐3. klasside tü
drukute rahvastepalliturniir (8)
▪ 4.‐5. klasside poiste rahvastepalliturniir (8)
▪ 4.‐5. klasside tü
drukute rahvastepalliturniir (9)
▪ 2.‐4. klasside poiste joonistusvõ
istlus (6)
▪ 2.‐4. klasside tü
drukute joonistusvõ
istlus (3)
▪ 3. klasside õ
pioskuste võ
istlus (3)
▪ 6. klasside õ
pioskuste võ
istlus (5)
▪ 4. klasside kirjandusviktoriin (2)
▪ 5. klasside matemaatikavõ
istlus Nuputa (4)
▪ 1.‐4. klasside etluskonkurss (6)
▪ 2. klasside mõ
istatuste pä
ev (2)
▪ 3. klasside kõ
nekä
ä
ndude pä
ev (2)
▪ 1.‐4. klasside playboxide võ
istlus (4)
▪ 4.‐6. klasside matemaatikaolü
mpiaad (3)

31

▪ 6. klasside vene keele olü
mpiaad (4)
▪ 2. klasside õ
uesõ
ppemä
ng “Tunne loodust, leia rada” (3)
▪ 6. klasside esmaabi‐ ja ohutusvõ
istlus KEAT (8)
U⅘刨
levallalised (7 võ
istlust):
▪ 3. klasside matemaatikavõ
istlus Nuputaja (9 õ
pilast)
▪ Lauluvõ
istlus Viimsi Laululaps 2016 (9)
▪ Robootikavõ
istlus (3)
▪ A⅘刨
ppide loomise võ
istlus (7)
▪ 4.‐6. klasside mä
lumä
ngumeistrivõ
istlused (87)
▪ 4. klasside ettelugemise võ
istlus (4)
▪ Viimsi staadioni avamise koolidevaheline teatevõ
istlus (15)
Rahvusvahelised (1 võ
istlus):
▪ 2.‐4. klasside õ
pilaste korvpallivõ
istlused Turus, Soomes (9)
Huviringides ja pikapäevarühmas osalenud õpilased (aluseks
Stuudiumi päevikud)
Kooli huviringides osales 123 õ
pilast (mudilaskooris 31, nä
iteringis
38, rahvatantsus 54 õ
pilast), pikapä
evarü
hmades 108 õ
pilast, sh 22
HEV õ
pilast.
Õpilaste tunnustamine
Iga õ
pilast tunnustati tunnustuskirjaga vastavalt kooli kodukorrale
vä
hemalt ü
hes valdkonnas:
▪ silmapaistvate tulemuste eest õ
ppetegevustes;
▪ eduka osalemise eest õ
pilasvõ
istlustel;
▪ aktiivse tegevuse eest vä
ljaspool klassi ja kooli;
▪ silmapaistva heateo eest.
O‛䴒
ppenõ
ukogu otsusega tunnustati 59 õ
pilast vä
ga heade tulemuste
eest õ
ppetegevustes, 3 õ
pilast vä
ga heade tulemuste eest ü
ksikutes
õ
ppeainetes, 6 õ
pilast aktiivse tegevuse eest vä
ljaspool kooli.
Esmaabi ja ohutusega seotud teemad õppekavas
Esmaabi ja ohutusega seotud õ
pitulemused on kirjeldatud kooli
õ
ppekavas klassiastmeti peamiselt loodusõ
petuse ja inimeseõ
petuse
ainekavades.
O‛䴒
pilaste
tagasiside
õ
ppe‐ ja
kasvatus‐tegev
usele

Arengu‐
vestluse
kokkuvõ
tted
Rahulolu‐
uuring

Tagasiside arenguvestlustel
Rahulolu‐uuringu kä
igus andsid õ
pilased hinnangu arenguvestluse
kohta. Vanemad hindasid rahulolu arenguvestlusel valitsenud
õ
hkkonda ja informatiivsust keskmise hindega 4,5. O‛䴒
pilaste
keskmine hinnang arenguvestlusel kä
sitletud teemadele (õ
ppimine,
suhted klassikaaslastega, rõ
õ
mud ja mured, vaba aeg) oli 3,94.
O‛䴒
pilaste hinnangul sai arenguvestlustel kõ
ige rohkem rä
ä
kida
õ
ppimisest ja kõ
ige vä
hem vabast ajast.
Rahulolu toitlustamisega
Rahulolu‐uuringus ei uuritud seekord õ
pilaste rahulolu
toitlustamisega. O‛䴒
pilaste rahulolu uurisid kooli tervisenõ
ukogu ja
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kooli hoolekogu, kelle tegevuse fookuses oli õ
pilastele pakutava puu‐
ja kö
ö
givilja koguse vastavus normidele.
Rahulolu terviseedendusega
Tervisenõ
ukogusse kuulus 2 õ
pilaste esindajat.
IKT vahendite
kasutamine
õ
ppetö
ö
korraldamisel

Eneseanalü
ü
s
Digitaalseid õppevahendeid valmistavad või kasutavad õpetajad
O‛䴒
ppetö
ö
kokkuvõ
te
Tunnivaatlused

O‛䴒
pilaste
kaasamine ja
omaalgatuse
toetamine

O‛䴒
ppeaasta
kokkuvõ
te
U⅘刨
ldtö
ö
plaan

Sündmuste korraldamisse kaasatud õpilased
O‛䴒
pilased on kaasatud kõ
igi õ
pilastele suunatud sü
ndmuste
korraldamisse, kuid enam olid kaasatud inglise keele teemanä
dala,
lauluvõ
istluse “Randvere Sinilind”, maakondliku 1.‐4. klasside
etluskonkursi ja õ
petajate pä
eva korraldamisse.
Projektides osalenud õpilased
6. klassis inglise keele videoprojekt “Minu kool”, 5.‐6. klassis kooliaia
ja spordivä
ljaku loomise projekt.
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