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1.  Üldandmed Narva Keeltelütseumi kohta  

 

Õppeasutuse nimi Narva Keeltelütseum 

Aadress Kangelaste 32 Narva  20608 

Õppeasutuse pidaja Narva linna Kultuuriosakond 

Sisehindamise periood 2010/2011 – 2014/2015 

Eelmise sisehindamise 

aruande esitamise aeg 

 

2.   a) Narva Keeltelütseumi lühikirjeldus ja eripära  
Narva Keeltelütseum on üldhariduslik munitsipaalkool, mis loob võimalused põhi- ja gümnaasiumihariduse 

omandamiseks.  

Kool nr 14 asutati 1988. aastal. 1992.-2001. aastatel oli kool tuntud kui inglise keele süvaõppega kool. Käesoleval ajal 

saavad õpilased õppida võõrkeeli suuremas mahus valikainetena. 1995. aastal omistati koolile gümnaasiumi staatus 

ning sellest ajast kandis kool Narva Humanitaargümnaasiumi nime. Alates 01.09.2014 haridus- ja teadusministri 

07.10.2014. a käskkirja nr 411 alusel sai kooli nimeks Narva Keeltelütseum. 

2007. aastal liitus kool varase keelekümblusprogrammiga, 2011. aastal inglise keele süvaõppe programmiga ACE.  

Õppeaastal 2014/1015 õppis keelekümblusklassides 111 õpilast ning ACE-programmi järgi 179 õpilast. 

Praegu gümnaasiumis õpib 963 õpilast ja töötab 72 õpetajat. 

Narva Keeltelütseumis õpivad aktiivsed ja õpihimulised õpilased ning töötavad loovad kvalifikatsiooninõuetele 

vastavad pedagoogid. 

Koolis täiustatakse pidevalt õpikeskkonda, tänu millele muutub koolielu turvalisemaks ja tõhusamaks. Peale õppimise 

meie koolis on au sees sport, tervislik eluviis ja huvitegevus. 

Me tunneme uhkust oma Eesti ja välismaa kõrgkoolides õpivate vilistlaste üle.  

Narva Keeltelütseumi eesmärk on kasvatada konkurentsivõimelisi ühiskonnaliikmeid, kes saavad edukalt hakkama 

tänapäeva pidevalt muutuvates elutingimustes.  

Narva Keeltelütseumi arengu põhisuundadeks on humanitaar- ja loodusteadusainete süvendatud õpe. Seoses sellega 

pööratakse koolis erilist tähelepanu järgmistele valdkondadele: 

· keelteõpe, sh vene keele, eesti keele kui riigikeele, inglise keele, saksa keele ja prantsuse keele õppimine ning 

võimalused omandatud oskused praktikas kasutada; 

· loodusteaduste valdkonna arendamine; 

· varane ja hiline keelekümblus eesti keele süvendatud õppeks; 

· koostöö kõrgharidusasutustega, sh Tallinna Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool ja teised kõrgkoolid; 

· projekti- ja uurimistegevus; 

· IKT arendamine ja aktiivne kasutamine; 

· keskkonnahariduse kooli õppekava täitmine; 

· noorsootöö; 

· turvalise ja õpilaskeskse koolikeskkonna loomine. 

 

Narva Keeltelütseum on kool, kus on loodud tingimused lapse täiuslikuks arenguks põhihariduse kaudu, mis vastavad 

tänapäeva nõuetele infotehnoloogia kasutamise, innovatsioonide, valikainete, klassi- ja koolivälise töö kaudu. 

Õpilaste arengu võimaluste laienemiseks kool muutub koostöökeskuseks linna ja riigi avalik-, haridus- ja 

kultuuriasutustega. Narva Keeltelütseumi lõpetanu omab teadmisi ja oskuse, mis aitavad tal elus edasi jõuda ning on 

võimeline neid realiseerima ja ära kasutama elult pakutud võimalusi, valmis elukestvaks õpeks ja on suuteline 

konkureerima nii haridussüsteemis kui ka tööturul.  

Kooli arengu strateegilised eelised määratletakse seoses uute väärtusmõtteliste haridustunnusjoonte alusel, mis on 

sätestatud riikliku õppekavaga. Välismuutused nõuavad uusi lähenemisi kooli arengukava arenemisel, mis baseerub 

strateegiliste prioriteetide ja arengukontseptsioonide alusel vastavalt tegevuse tähtsamatele suundadele. 

Kooli probleemsituatsioonide analüüs võimaldab formuleerida järgmisi prioriteetseid arenguvaldkondi: 

1. Eestvedamine ja juhtimine; 

2. Personalijuhtimine; 

3. Koostöö huvigruppidega; 

4. Ressursside juhtimine; 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess. 

Kooli iga ülalnimetatud prioriteedisfääri tegevuseks luuakse programm, mis haarab endasse strateegilised eelised ja 

arengupõhimõtted vastavalt kooli õppekavas ettenähtud suundadele. Narva Keeltelütseumi võib õpilane valida kolme 

õppesuuna vahel: infotehnoloogia ja majandus, loodus – reaalsuund, sotsiaalhumanitaarsuund. Kooli 

arengustrateegilised prioriteedid haaravad endasse eriti tähtsaid globaalseid näitajaid, mis määratletakse käesoleva 
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taseme ja vajaduse järgi ning võimalustega minna üle kõrgemale arengutasemele. Strateegilised eelised 

transformeerivad arengu põhialuseid, mille realiseerimine kindlustab arengu suundi strateegia prioriteetidele. 

Probleemsituatsioonide lahendamiseks erinevates kooli tegevuse aspektides moodustatakse arengu sihtsuunasid, mis 

võimaldavad kompleksprogrammide realiseerimist. 

      b) Narva Keeltelütseumi arengukava eesmärgid  

Õppeaasta Õppeasutuse eesmärgid kolmel viimasel ja neljal järgneval õppeaastal 

2010-2013  Põhikooli ja gümnaasiumi säilitamine ühe asutusena; 

 uue õppekava  elluviimine; 

 õppijate tugisüsteemi (erivajadustega lastele, s.h. ka andekatele lastele) ning ohutu ja turvalise 

keskkonna tingimuste arendamine; 

 gümnaasiumi personali motiveerimine töö rahulolu valdkonnas 

 gümnaasiumi üleminek eesti õppekeelele kooskõlas seadusega;  

 gümnaasiumiastmes eestikeelsele aineõppele ülemineku kindlustamine kvalifikatsiooninõuetele 

vastava personaliga. 
 eesti keeles ainete õpetamise korraldamine põhikoolis; 

 varase keelekümbluse klasside loomine ja nende töö korraldamine; 

 õpilaste uurimistööde juhendamine; 

 vene emakeelega õpilaste identiteedi säilitamine ning Euroopa ja maailma kogukonda kuuluvuse 

kasvatamine; 

 gümnaasiumi personalipoliitika täiustamine; 

 gümnaasiumi personali rahulolu uurimise jätkamine, töökeskkonna täiustamine; 

 partnerlus- ning sõprussuhete arendamine erinevate gruppidega ja nende laiendamine kava 

raames; 

 ressursside otstarbekas kasutamine, kooli materiaal-tehnilise baasi arendamine;  

 kaasaegse õpikeskkonna loomine, IKT kasutamine; 

 finantseerimise saamine alternatiivallikatest; 

 säästva majandamise ja keskkonnahoiu kava koostamine. 

2014-2018  vene keele, eesti keele kui riigikeele ja võõrkeelte õppimine ja võimalused neid oskusi praktikas 

kasutada; 

 inglise keele süvendatud õpe; 

 loodusteaduste valdkonna arendamine; 

 varane keelekümblus eesti keele süvendatud õppeks; 

 koostöö Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnika Ülikooli, Mainori ja teiste kõrgkoolidega;  

 koostöö TÜ Narva kolledži ja TTÜ Virumaa kolledžiga; 

 projekti- ja uurimistegevus; 

 IKT arendamine ja aktiivne kasutamine; 

 keskkonnahariduse kooli õppekava täitmine; 

 noorsootöö; 

 turvalise koolikeskkonna loomine. 

 

3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 

Sisehindamise läbiviimisel lähtuti järgmistest dokumendidest: Narva Humanitaargümnaasiumi sisehindamise 

läbiviimise korrast, Haridus- ja teadusministri määrusest nr 62 (13.08.2009) "Kooli ja koolieelse lasteasutuse 

nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes", Haridus- ja teadusministri 04.09.2007.a käskkirjast nr 855 

“Õppeasutuste tegevusnäitajate kinnitamine” ning muudest Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel paigutatud 

sisehindamist puudutavatest materjalidest.  

Sisehindamise eesmärgiks oli hinnata gümnaasiumi tegevuse efektiivsust ning ressursside kasutamise otstarbekust: 

sisehindamine oli suunatud gümnaasiumi eestvedamise ja juhtimise, personaalijuhtimise ja -poliitika, huvigruppidega 

koostööle, õppe- ja kasvatusprotsessi hindamisele.  

Sisehindamisest on osa võtnud kõik Narva Keeltelütseumi õpetajad, administratsiooni esindajad, kaadriinspektor, 

psühholoog, meditsiiniõde, huvijuht, infojuht, raamatukoguhoidjad, hoolekogu esimees, rahulolu uuringutes osalenud 

õpilased ning nende vanemad.  

Sisehindamise jaoks materjalide väljatöötamisega tegelesid kooli õpetajad rühmades. Omavahel olid ühendatud need 

inimesed, kes koguvad andmeid ja need, kes peaks andmeid analüüsima. Andmete kogujad ja analüütikud koos võisid 

parendustegevusi pakkuda. Enne sisehindamise läbiviimisest korraldati töökoosolekud iga töörühmaga eraldi, kus 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213220
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213220
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seletati iga rühma üldülesannet ja ülesannet, mida peaks valmistama iga töötaja iseseisvalt. Kooli töötajate ülesandeks 

oli hinnata järgmised alad:  

 gümnaasiumis kasutusel oleva eestvedamise süsteemi, olemasolevat visiooni ja missiooni põhiväärtusi, 

arengukava, strareegiaid; sisehindamist, sisekontrolli- ja kvaliteedisüsteemi; 

 personalipoliitikat, kasutusel olevaid ametijuhendeid ja töösisekorraeeskirja, personali töömotivatsiooni ja 

mikrokliimat kollektiivis; rakendavat töö- ja tervisekaitse süsteemi; gümnaasiumi kui õppivat organisatsiooni, 

karjääri võimalusi, sisekoolitust, koolitusplaani; gümnaasiumis rakendavat personali tunnustamise süsteemi; 

 olemasolevaid koostöövorme, huvigruppide kaasamise tõhusust, huvigruppide liikmete rahulolu; 

 ressursside juhtimist, materiaal-tehnilist baasi, säästlikku majandamist ja keskkonnahoidu; inforessursside 

kasutamise tõhusust, informatsiooni liikumist; 

 õpilase arengut toetavat süsteemi, erivajadustega laste tugisüsteemi; kasutusel oleva õppekava aktuaalsust, 

individuaalse õppekava koostamise rakendust, ainetevaheliste seoste arvestamist; õpilaste tervislike eluviiside 

harjumuste kujundamise süsteemi ning õpilastele suunatud tervislikke eluviise edendavaid tegevusi; rakendavaid 

õpetamis- ja kasvatamismetoodikaid; koolikultuuri ning õppe- ja kasvatustöös väärtuseliste hinnangute ja hoiakute 

kujundamist õppe- ja kasvatusprotsessis; gümnaasiumi valmidus eestikeelseks aineõppeks ning sellega kaasnevaid 

vajadusi. 

Iga kooli töötaja sai hinnata  nii oma isiklikku tegevust ja tulemusi, kui ka konkreetsete kolleegide tegevust, peale selle 

ka terve kooli tegevust (antud etapil ainult oma töörühma analüüsitavas valdkonnas). Samal ajal toimus rühmatöös iga 

töötaja sotsialiseerumine, arendamine, kooli eesmärkide, väärtuste, normide, dokumentide, kordade, plaanide, kavade 

meelde tuletamine ja analüüs. On analüüsitud õpilaste õpiedukust, õpilaste tervist, HEV tugisüsteemi funktsioneerimist, 

on uuritud õpilaste, vanemate ja õpetajate rahulolu, õpilaste ja õpetajate saavutusi, analüüsitud EHIS-s antud statistikat 

(personali täiendkoolitusel osalemist, arvutite arvu, klassitäituvust jne). Kokkuvõteid tehti rühmade kaupa. Iga rühm 

määras käsitletava probleemi tugevused ja parendusvaldkonnad ning parendustegevused. Tänaseks on valmistatud 

kokkuvõttev sisehindamise aruanne, mille alusel on erinevate töörühmade kolmeaastane koostöö. 

4. Narva Humanitaargümnaasiumi tegevusnäitajad  
 

a) Kohustuslikud Eesti Hariduse Infosüsteemis avalikustatud tegevusnäitajad  
Võtmeala Tegevusnäitajad ja tulemuste analüüs, selgitus 

Õpilastega 

seotud 

tulemused 

Klassikursuste kordajaid ei ole. Õpilasi, kes on õpingut katkestanud, ei ole. 

Riigieksameid valinute % lõpetajate üldarvust ja tulemused aineti: 

 

 2012-2013 (lõpetajaid ) 2013-2014 (lõpetajaid ) 2014/2015 (lõpetajaid 22) 

õppeained Keskm. 

tulemus 

Riigi 

keskmine 

Tegijate 

arv (%) 

Keskm. 

tulemus 

Riigi 

keskmine 

Tegijate 

arv (%) 

Keskm. 

tulemus 

Riigi 

keskmine 

Tegijate 

arv (%) 

Riigikeel 85,5 59,2 100,0 89,5 71,2 100,0 87,1 58,0 100,0 

Matem 

lai/kitsas 

88,0 61,0 100,0 83,4/86,4 54,0/30,2 40,0/60,0 88,3/84,8 50,8/37,0 63,6/36,7 

Inglise k. 69,9 72,0 63,2 78,0  100,0 87,8 79,1 100,0 

Vene keel 81,0 69,8 73,7       

Bioloogia 73,3% 55,7% 10,5%       

Geograafia 79,6% 53,3% 21,1%       

Keemia 91,8% 68,1 23,7%       

Ühiskonna

õpetus 

69,0% 63,4 2,6%       

Füüsika 89,0% 66,8% 2,6%       

 

Riigieksamite keskmine tulemus on 2012-2013 õa on 82,0 punkti, 2013-2014 õa 84,4, kõrgem kui eelneval aastal 2,4 

punkti. 2014-2015 õa – 82,7, madalam kui 2014. aastal 1,7 punkti.  Enamikes ainetes tulemused on kõrgemad 

riigieksamite keskmistest tulemustest. 

 

Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti 
 

 2012-2013 (lõpetajaid 81) 2013-2014 (lõpetajaid 59) 2014/2015 (lõpetajaid 

62) 

õppeained Keskm. 
tulemus 

(%) 

Tegijate arv 
(%) 

Keskm. 
tulemus 

(%) 

Tegijate arv 
(%) 

Keskm. 
tulemus 

(%) 

Tegijate arv 
(%) 

Riigikeel 83,7% 100% 74,5% 100% 72,8% 100% 

Matem 88,8% 100% 76,0% 100% 76,0% 100% 

Inglise k. 86,4% 40,7% 72,9% 33,9% 77,6% 19,4% 

Vene keel 82,2% 11,1% 81,5% 22,0% 83,4% 27,4% 

Bioloogia 82,7% 1,2% - - 74,7% 6,5% 

Keemia 94,8% 16,0% 88,4% 16,9% 90,6% 16,1% 

Ühiskonnaõp 76,2% 21,0% 63,0% 20,0% 78,8% 29,0% 
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etus 

Geograafia 90,7% 1,2% - - - - 

Füüsika 76,3%* 3,7% 98,0% 6,8% - - 

 

Põhikooli lõpueksamite tulemused on kõrgemad riigi keskmistest põhikooli lõpueksamite tulemustest: 

 
 2012-2013 (lõpetajaid 81) 2013-2014 (lõpetajaid 59) 2014/2015 (lõpetajaid 62) 

õppeained koolis riigi 
keskmine 

koolis riigi 
keskmine 

koolis riigi 
keskmine 

Riigikeel 83,7% 67,8% 74,5% 67,1% 72,8% 67,1% 

Matem 88,8% 67,4% 76,0% 59,9% 76,0% 60,3% 

Vene k. 82,2% 78,6% 81,5% 72,9% 83,4% 72,1% 

 

2012-2013 õa lõpetas kooli kuldmedaliga 2 õpilast, hõbemedaliga – 2 õpilast. 

2013-2014 õa lõpetas kooli kuldmedaliga 2 õpilast, hõbemedaliga – 3 õpilast. 

2014-2015 õa lõpetas kooli kuldmedaliga 1 õpilane, hõbemedaliga – 3 õpilast. 

 

2012-2013 õa õpilaste osalemine olümpiaadides, õpilasvõistlustel ja konkurssidel: rahvusvahelisel tasandil (on toodud 

ainult võitjad ja auhinnasaajad – 13 võitjat, riigi tasandil – 40 võitjat, maakonnatasandil – 74 võitjat, linna tasandil – 

174 võitjat. 

2013-2014 õa rahvusvahelisel tasandil – 17 võitjat, riigi tasandil – 67 võitjat, maakonnatasandil – 81 võitjat, linna 

tasandil – 190 võitjat. 

2014-2015 õa: rahvusvahelisel tasandil – 8 võitjat, riigi tasandil – 107 võitjat, maakonnatasandil – 58 võitjat, linna 

tasandil – 155 võitjat. 

Õppe-kasvatustööd toetavad uurimustööd. 

2012-2013 õ.a. 11.klassi õpilased kaitsti aktiivselt uurimuslikke töid, esineti uurimuslike töödega riigi- ja 

rahvusvahelisel tasandil, võideti 5 auhinnakohta. 

2013-2014 õ.a. 11.klassi õpilased jätkati uurimuslike tööde koostamist ning osalesid 1. uurimustööde linna konverntsil, 

kus õpilased esitlesid oma töid. 9.klassi õpilased said GLOBE uurimistööde konkurssil 1.koha 

2014-2015 õ.a. 11.klassi õpilased jätkati uurimuslike tööde koostamist ning osalesid 2. kooliuurimuskonverents. Esineti 

uurimuslike töödega riiklikul tasandil. 

 

Koolikohustuste  mittetäitjate osakaal põhikoolis on 0% 

 

2012-2013 õa edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust on 73,0% - eelmise aastaga võrreldes vähenev 

trend. 

2013-2014 õa edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust on  81,0 %  

2014-2015 õa edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust on  77,4 % 

 

HEV õpilastega arvestamine 

Toimub tihe koostöö linna nõustamiskomisjoniga.  Linna nõustamiskomisjoni otsusel tervislikel põhjustel koduõpe 

vajavate õpilaste jaoks on vastavalt soovitustele korraldatud koduõpe.  

Õpingutel aluseks võetav riiklik õppekava. Kooli õppekavaga võrreldes rakendatakse õppesisule ja õpitulemustele 

kohandatud  nõuded. Pädevused, millele individuaalne õppekava koostatakse, on määratud individuaalsetes 

ainekavades.  

Individuaalne õppekava koostatakse nendele õpilastele, kellel esinevad mitterahuldavad veerandi hinded. Individuaalse 

õppekava rakendamise tulemuslikkus on 100%. 

Haridusliku erivajadusega laste toetamine toimus järgmiste tugisüsteemide abil: 

 klassijuhatajate ja aineõpetajate aruanded vaadati üle iga õppeveerandi lõpus (ÕN protokollid), 

 mitterahuldava veerandi hinde parandamiseks koostatav individuaalne plaan õpilasele,  

 diferentseeritud hindamine, 

 konsultatsioonid, 

 juhendid individuaalseks tööks, 

 sotsiaalkomisjoni süsteem mitterahuldava käitumise või mitterahuldava veerandi hinde saanud õpilastega, 

mille osapoolteks aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja, linna eaalaliste komisjoni esimees, psühholoog, 

õpilane ja lapsevanem, 

 koolijuhtkonna ja psühholoogi koostöö lapsevanemaga õpilasele vajaliku toe tagamiseks, nt abi spetsialisti 

vastuvõtu korraldamiseks,  

 tugiõpe järeleaitamiseks (õpilasele personaalselt). 

Eelolevas arvutuses pole arvestatud, kuid siiski toimis õpilaste toetamiseks ka: 

 pikapäevarühm,  

 konsultatsioonid- ja järeleaitamistunnid vastava graafiku alusel, 

 huviringide töö õpilaste andekuse toetamiseks (nt sport, koor, tants),  
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 õppeaineringide töö õpilaste andekuse/oskuste/teadmiste toetamiseks, 

 tugiõpe nõrkadele õpilastele inglise keeles,  

 lisaõpe andekuse toetamiseks (TÜ teaduskool, ettevalmistus olümpiaadideks, konkurssideks, võistlusteks) 

 

 

Tervisedendus 
Igaastaselt sügis-talvisel hooajal koolis suureneb nakkushaiguste (rotaviirus, paraviirus, gripp jt.) tõttu puuduvate 

õpilaste arv. Samuti esineb järgmiste nakkushaiguste juhtumeid:  

2010/2011 – läkaköha  – 2; pedikuloos – 22. 

2011/2012 – sarlakid – 2; tuulerõuget – 3;  pedikuloos – 17. 

2012/2013 – sügelised– 2; tuulerõuget – 2;  pedikuloos – 15. 

2013/2014 – pneumoonia – 4; pedikuloos – 12. 

20104/2015 – pneumoonia – 4; pedikuloos – 20. 

Igal aastal 1., 3., 7. ning 11. klasside õpilased käivad korralisel läbivaatusel kooli medõe juures.  Tervise probleemidega 

lapsed saavad nõu ning neid saadetakse eriarstide juurde. Samuti lastele korraldatakse vestlused tervislikust eluviisist.  

Koolis toimub igaastane hambaarsti läbivaatus, mille käigus hambaid kaetakse fluorlakiga, antakse nõu õige hammaste 

eest hoolitsemise kohta, vajadusel suunatakse lapsed hambaarsti poole.  

Õppeaastatel 2013/2014, 2014/2015 6. klasside tüdrukutele tutvustati isikliku hügieeni reegleid, korraldati vestlusi ning 

jagati teemakohaseid infovoldikuid.  

2014. aastal naistearst korraldas 9., 12. klassides loengu teemal  “Naise tervis”.  

Õppeaastal 2014/2015 1. ning 4. klasside õpilased läbisid ülevaatuse Tervise Arengu Instituudi spetsialistide juures.  

Iga õppeaasta lõpus toimuvad tervisepäevad.  

Alates 2015. aasta jaanuarist saavad kõik õpilased iga päev kooli sööklas sooja toitu, tasuta piima, juur- ning puuvilju. 

 

 Õpilaste rahulolu  

 

2015. aastal viidi läbi rahulolu-uuringuid erinevatele sihtrühmadele. Vastavalt uuringute tulemustele planeeritakse 

parendusvaldkondi, mis on esitatud analüüsi kokkuvõtvas osas.  

2015 - 3., 4., 5.-te klasside õpilaste küsitlus (44 osalejat) 

 95,5% õpilastest meeldib just see kool, kus nad õpivad; 

 90,9% õpilast tunneb huvi koolis õppimise vastu; 

 93,2% õpilast arvab, et nendel on kogenud õpetajad. 

Vaatamata sellele on järgmised tähelepanu vajavad kohad: 

 35,7% ei tunne, et koolis nende eest hoolitsetakse; 

 70,5% ei meeldi, kui vanemad tulevad kooli (võib olla seotub ebameeldiva kogemusega, harva kutsutakse 

klassiüritustele, tihedam on kutse seotud mingi probleemi lahendusega); 

 45,5% on raskused suhtlemisega klassis; 

 38,6% ei ole toitumisega rahul 

 23,3% ei saa õpetajate seletustest aru. 

2015 - 6., 7., 8., 9.-te klasside õpilaste rahulolu-uuring (95 osalejat) 

 74,7% meeldib õppida just selles koolis (on märksa vähem kui algkoolis) 

 50,5% väitel tunnid on igavad; 

 60,6% ei saa koduste ülesannete mahuga hakkama; 

 52,6% ei ole tunniplaaniga rahul; 

 43-50,5% ei ole klassivälise tegevusega rahul; 

 43,2% on probleemid suhtlemisega klassis; 

 41,1% arvab, et õpetajate hindamine pole õiglane; 

 37,9% tunneb raskusi õppematerjali omandamisega (ei saa õpetajate seletustest aru); 

 peaaegu 40% ei tunne end koolis turvaliselt (ei tunne end mugavalt, ei tunne hoolt, ei saa pöörduda õpetaja 

poole raskel hetkel); 

 73,7% ei ole toitlustamisega rahul; 

 33,7% ei valiks meie kooli, kui neil oleks valiku võimalus. 

2015 - 10., 11., 12.-te klasside õpilaste rahulolu-uuring (34 osalejat)  

 97,1% tunneb, et ise vastutab oma edasijõudmise eest; 

 94,1% klassikaaslastel on head omavahelised suhted; 

 82,4% õiglane pedagoogide suhtumine. 

Nõrgad kohad: 

 82,4% väidab, et õpilastest ei sõltu koolielus midagi; 

 91,2% väidab, et õppekoormus on jaotatud ebaühtlaselt; 

 73,5% väidab, et tunnid on igavad; 

 70,6% ei ole rahul tunniplaani ning kooli kodukorraga, on liiga suur koduste ülesannete maht; 
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 67,6% ei ole toitlustamisega rahul; 

 64,7% tekivad terviseprobleemid tundide ajal, arvab, et koolielu on igav; 

 61,8% väidab, et õpetajatel ei ole individuaalset lähenemist; 

 58,8% ei ole rahul koolis loodud töötingimustega; 

 47,1% väidab, et õpetajate hindamine pole objektiivne; 

 32,4% ei tunne enda arengut. 

 

Küsitluste tulemused näitasid, et koolil on teatud valupunktid.  

 

 

Personaliga 

seotud 

tulemused 

 

Personali saavutused 
2012-2013 õa õpilaste osalemine olümpiaadides: riigi tasandil – 7 auhinnasaajat, maakonnatasandil – 17 auhinnasaajat, 

linna tasandil – 47 auhinnasaajat. 

Õpilaste osalemine õpilasvõistlustel ja konkurssidel: rahvusvahelise tasandil – 13 auhinnakohta, riigi tasandil – 60 

auhinnakohta, maakonnatasandil – 57 auhinnakohta, linna tasandil – 127 auhinnakohta. 

2013-2014 õa õpilaste osalemine olümpiadides: riigi tasandil – 14 auhinnasaajat, maakonnatasandil – 6 auhinnasaajat, 

linna tasandil – 61 auhinnasaajat. 

Õpilaste osalemine õpilasvõistlustel ja konkurssidel: rahvusvahelise tasandil –  17 auhinnasaajat, riigi tasandil – 53 

auhinnakohta, maakonnatasandil –75 auhinnakohta, linna tasandil – 129 auhinnakohta. 

2014-2015 õa õpilaste osalemine olümpiadides: rahvusvahelise tasandil –  2 auhinnasaajat, riigi tasandil – 75 

auhinnasaajat, maakonnatasandil – 12 auhinnasaajat, linna tasandil – 39 auhinnasaajat. 

Õpilaste osalemine õpilasvõistlustel ja konkurssidel: rahvusvahelisel tasandil – 6 auhinnakohta, riigi tasandil – 32 

auhinnakohta, maakonnatasandil – 46 auhinnakohta, linna tasandil – 116 auhinnakohta. 

Personali rahulolu 
Personali rahulolu uuring oli läbi viidud 2015 aastas.  

Küsitlusest võttis osa 38 inimest. Õpetajad on oma töökoha, suhete ning tööandjaga rahul: 

 89,5% soovitaks meie kooli teistele õpetajatele; 

 84,2% tunnevad uhkust oma töökoha üle. 

Selgus, et on järgmised puudused: 

 ei ole tunniplaaniga rahul;  

 tööaja arvestus võiks olla paidlikum; 

 on väikesed õpperuumid, mõnedel õpetajatel puudub kindel õpperuum; 

 ruumide tehniline varustus jääb soovida. 

 

 

Täiendkoolitus 
2010-2011 õa pedagoogide keskmine täiendkoolituste maht on  98,6 tundi. Täiendkoolitusel osalenud pedagoogide 

protsent on 97%: 

85% on käinud oma õppeaine metoodikalastel koolitustel, 74,6% õppeaine koolitustel, 3,5% juhtimise koolitustel, 

24,6% oskuste ja vilumuste arengu koolitustel ja 40,6% muul koolitusel. 

2011-2012 õa pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht on 134,6 tundi. Täiendkoolitusel osalenud pedagoogide 

protsent on 100%: 

75% on käinud oma õppeaine metoodikalastel koolitustel, 76% õppeaine koolitustel, 4,6% juhtimise koolitustel, 10% 

ümberõppekoolitusel ja 62% muul koolitusel. 

2012-2013 õa pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht on 125,1 tundi. Täiendkoolitusel osalenud pedagoogide 

protsent on  99%: 

88% on käinud oma õppeaine metoodikalastel koolitustel, 67% õppeaine koolitustel, 5,4% juhtimise koolitustel, 9,8% 

ümberõppekoolitusel ja53% muul koolitusel. 

2013-2014 õa pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht on  86,6 tundi. Täiendkoolitusel osalenud pedagoogide 

protsent on 98%: 

84% on käinud oma õppeaine metoodikalastel koolitustel, 86% õppeaine koolitustel, 7,8% juhtimise koolitustel, 8% 

ümberõppekoolitusel ja 43% muul koolitusel. 

2014-2015 õa pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht on  106,4 tundi. Täiendkoolitusel osalenud pedagoogide 

protsent on 100%: 

76% on käinud oma õppeaine metoodikalastel koolitustel, 88% õppeaine koolitustel, 4,3% juhtimise koolitustel, 6,8% 

ümberõppekoolitusel ja 54% muul koolitusel. 

 

 

Huvigrup 

pidega 

seotud 

tulemused 

 

Personaliga seotud statistika 
2010-2011 õa nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv on  97,37%: 

I kooliastmes 95,5%, II kooliastmes 96,3%, III kooliastmel 98,2%, gümnaasiumis 86,3% õpetajate ametikohtade 

koguarvust. 6 õpetajat lõpetas magistratuuri ja kaks ümberõppe. 
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Õppeasutu

se 

tulemused 

2011-2012 õa nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv on  94,9%: 

I kooliastmes 93,7%, II kooliastmes 98%, III kooliastmes 97,5%, gümnaasiumis 83,7%õpetajate ametikohtade 

koguarvust. 

4 õpetajat lõpetas magistratuuri. 

2012-2013 õa nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv on  97,78%: 

I kooliastmes 96,5%, II kooliastmes 95,3%, III kooliastmel 96,2%, gümnaasiumis 84,3% õpetajate ametikohtade 

koguarvust. 2 õpetajat lõpetas magistratuuri. 

2013-2014 õa nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv on  96,6%: 

I kooliastmes 95,7%, II kooliastmes 98,4%, III kooliastmel 94,3%, gümnaasiumis 82,2% õpetajate ametikohtade 

koguarvust. 1 õpetaja lõpetas magistratuuri. 

2014-2015 õa nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv on  94,8%: 

I kooliastmes 98,6%, II kooliastmes 95,5%, III kooliastmel 97,8%, gümnaasiumis 85,6% õpetajate ametikohtade 

koguarvust. 2 õpetajat lõpetas magistratuuri. 

2010-2011 õa õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti protsentides: 

alla 30 a – 11,84%; 30-45 a – 47,37 %; 46-60 a – 28,95 %; üle 60 a - 11,84%. 

2010-2011 õa jooksul  lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust on 20,25%. 

2011-2012 õa õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti protsentides: 

alla 30 a – 10,13%; 30-39 a – 29,11 %; 40-49 a – 31,65 %; 50-65 -27,85%;üle 65 a – 1,26%.. 

2011-2012 õa jooksul  lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust on 15,05%. 

2012-2013 õa õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti protsentides: 

alla 30 a – 10,7%; 30-45 a – 46,34 %; 46-60 a – 32,16 %; üle 60 a - 10,8%. 

2012-2013 õa jooksul  lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust on 16,35%. 

2013-2014 õa õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti protsentides: 

alla 30 a – 14,44%; 30-39 a – 28,89 %; 40-49 a – 31,11 %; 50-65 -25,56%;üle 65 a – 0%.. 

2013-2014 õa jooksul  lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust on 10,06%. 

2014-2015 õa õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti protsentides: 

alla 30 a – 14,84%; 30-45 a – 45,28 %; 46-60 a – 29,15 %; üle 60 a - 10,73%. 

2014-2015 õa jooksul  lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust on 11,2%. 

 

 

Hoolekogu/kooli nõukogu, ÕOV, lapsevanemate jt huvigruppide aktiivsus 

Sisehindamisperioodi jooksul hoolekogu pidas 16 koosolekut. Päevakorras käsitleti järgmised teemad: 

eelarveprojektide kooskõlastamine, Narva Keeltelütseumi põhimäärus, arengukava, õppekava ja kodukord ning teised 

koha peal kerkinud küsimused. Hoolekogu kogunes vastavalt vajadustele. Seadustes ettenähtud kohustused on täidetud, 

aktiivsem tegevus sõltub hoolekogu liikmete võimalustest ja ajast tegeleda ühiskondliku tööga. 

Lapsevanemate kaasatus kooliellu on suurenenud.  Lapsevanemad tunnevad üha rohkem huvi koolielu ja –korralduste 

vastu, tutvuvad kooli juhenditega, suhtlevad kooli juhtkonna ja õpetajatega. Lapsevanemad on varasemast 

vastutustundlikumad ja aktiivsemad, osalevad kooli probleemide lahendamisel. Iga-aastaselt toimuvad lastevanemate 

üldkoosolekud, kus tutvustatakse lapsevanematele aruannet kooli hoolekogu tööst, õpitulemusi ja muudatusi riiklikus 

õppekavas. 

Vilistlaste potentsiaali kasutatakse vähe. Iga aasta veebruaris toimub koolis traditsiooniline vilistlaste kohtumine, 

milleks gümnaasiumi õpilased valmistavad pidulikku kontserti.  

Toimib pidev koostöö linna lasteaedadega: kooli ja lasteaedade õpetajate ümarlauad ja seminarid, kooli poolt 

korraldatud ekskursioonid ja õppekäigud koolieelikutele, õpilaste kontserdid ja lavastused lasteaedades, kooli juhtkonna 

poolt lasteaedade lapsevanemate koosolekute külastamine.  

Õpilasesindus esindab õpilasi koolisisesel tasemel, samuti suhtlemises üleriigiliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide, 

asutuste ja isikutega. Õpilasesinduse koosseis ja aastaplaan kinnitatakse õppeaasta alguses, valitakse õpilasesinduse 

president, asepresident ja sekretär. Õppeaasta lõpus alati toimub koosolek, kus analüüsitakse õpilasesinduse tööd. 

Lütseumi õpilasesindus teeb tihedat koostööd Narva Noortekeskusega ja kooli hoolekoguga. 

Töö positiivseks küljeks on aktiivne osavõtt klassivälistest üritustest, aktsioonidest, konkurssidest, Narva 

Keeltelütseumi esindamine linna- ja üleriigilistel üritustel, konkurssidel, foorumitel, seminaridel, projektide 

läbiviimisel.  

Õpilasesinduse liikmed valdavad infot õpilaste probleemidest, mis on seotud õppimisega ning vastavalt sellele arutavad 

neid õpilasesinduse koosolekutel ja samuti kooli juhtkonnaga.  

Püütakse rõhutada kooli avatust ja koostöötahet. 

 

 

Avalikkussuhted 
Koolielu on kajastatud kõige sagedamini ajalehtedes “Gorod”, „Põhjarannik“, „Narva“,  „Narvskaja gazeta“, 

„Postimees“, „Eesti Päevaleht“. 

Erinevate dokumentide, õppekava ja –materjalidega ning  uudiste, sündmuste, saavutuste ja muu infoga koolielu kohta 

saab tutvuda kooli kodulehel www.narvakl.edu.ee. 

 

http://www.narvahg.edu.ee/
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Kaasatus otsustamisse 

Erinevate huvigruppide kaasatus otsustusprotsessidesse 

Kooli arengu kavandamisse kaasatud huvigrupid: õpilased, õpetajad, muu personal, lapsevanemad, KOV, hoolekogu, 

volikogu. Sisehindamisprotsessi kaasatud: õpilased, kogu personal ühtselt, lastevanemad, hoolekogu. Kõik olulised 

koolielu korraldust mõjutavad otsused on tehtud arvestades kooli personali (arutatud läbi töökoosolekutel) ja kooli 

pidaja arvamusega. Toimib tihe koostöö linna sotsiaalkeskusega „Lapsele oma kodu“ ja linna nõustamiskomisjoniga. 

 

Õppeaasta jooksul toimuvad kooli juhtkonna ümarlauavestlused keelekümblusklasside lastevanematega teemadel, mis 

tulenevad KKprogrammi küsimustest. Iganädalaselt toimuvad infokoosolekud õpetajatele. Kord aastas toimub 

lastevanemate koosolek. Iga-aastaselt toimuvad rahulolu-uuringud lastevanematele, õpilastele, õpetajatele. 

Õppeasutu

se 

tulemused 

 

Tagasiside ja rahulolu 

2014-2015 õa oli korraldatud ja läbiviidud vanemate rahuloluküsitlus, millest võttis osa 71 vanemat.  Küsitlus oli 

anonüümne ning toimus interneti vahendusel. Rahuloluküsitluse tulemuste arvestamine on tähtis kooli edasise arengu 

kavandamisel. Küsitluse tulemused olid läbi arutatud töökoosolekutel. Lapsevanemad on avaldanud rahulolu järgmistes 

aspektides (küsitluste käigus saadud tagasiside): 

 õppetöö tase ja kooli maine, 

 õpetajate osavõtlikkus, pühendumus, 

 tugisüsteemide toimimine, 

 koolikeskkonna õpilasesõbralikkus ja turvalisus, 

 kooli avatus ja koostöötahe. 

Tulemuste analüüs tõi esile järgmised valupunktid: õppekoormuse jaotus nädala jooksul, koduste ülesannete maht on 

liiga suur. 

 

 

Õpilaste ja õpetajate suhtarv 

2010-2011 õa I kooliaste – 18:1, II kooliaste – 15:1, III kooliaste – 13:1, gümnaasium – 12:1. Keskmiselt ühe õpetaja 

kohta 14,5 õpilast 

2011-2012 õa I kooliaste – 19:1, II kooliaste – 14:1, III kooliaste – 14:1, gümnaasium – 11:1. Keskmiselt ühe õpetaja 

kohta 14,5 õpilast 

2012-2013 õa I kooliaste – 20:1, II kooliaste – 19:1, III kooliaste – 14:1, gümnaasium – 11:1. Keskmiselt ühe õpetaja 

kohta 16,0 õpilast 

2013-2014 õa I kooliaste – 20:1, II kooliaste – 19:1, III kooliaste – 14:1, gümnaasium – 10:1. Keskmiselt ühe õpetaja 

kohta 15,75 õpilast 

2014-2015 õa I kooliaste – 20:1, II kooliaste – 20:1, III kooliaste – 15:1, gümnaasium – 10:1. Keskmiselt ühe õpetaja 

kohta 16,25 õpilast 

 

 

Õpilaste arv ja klassi täituvus 
2012-2013 õa õpilasi on kokku 911  

Klassikomplektide arv kokku on 41  

Klassikomplekti keskmine täituvus põhikoolis – 22,2:  I kooliaste – 21,8, II kooliaste –22,5, III kooliaste – 22,4. Klassi 

täituvus gümnaasiumis – 22,3 

2013-2014 õa õpilasi on kokku 925  

Klassikomplektide arv kokku on 41  

Klassikomplekti keskmine täituvus põhikoolis – 22,2:   I kooliaste – 21,9, II kooliaste –23,3, III kooliaste – 21,1. Klassi 

täituvus gümnaasiumis – 26,0. 

2014-2015 õa õpilasi on kokku 964  

Klassikomplektide arv kokku on 42  

Klassikomplekti keskmine täituvus põhikoolis – 22,2:  I kooliaste – 21,3, II kooliaste –22,0, III kooliaste – 23,4. Klassi 

täituvus gümnaasiumis – 30,0 

 

 

Õpilaste osalus õppetöös 
Kõik õppijad on hõivatud õppeprotsessi.  

Gümnaasiumi kodukorra eeskirjade järgi pannakse 50 tunnis puuduvatele gümnaasiumi astmes õppivatele õpilastele 

mitterahuldav aastahinne käitumise eest. Gümnaasiumi astmes puuduvad mitterahuldava käitumise aastahindega 

õpilased. 

 

 



 10 

 

Õpikeskkond  
Ruumide arv koolihoones võimaldab mahutada kõiki õppureid ning viia õppeprotsessi läbi ühes vahetuses kasutades 

kõike ruume otstarbekalt. 

 

2011 

Tulekindlate uste paigaldamine (8 tk). 

1. korrusel asuva tualeti renoveerimine. 

Peasissekäigu katuse ja garaaži katuse renoveerimine. 

Avariivalgustuse paigaldamine  gümnaasiumi siseruumides. 

Osteti 2  projektorit 

Osteti 19 arvutit, 13 monitorit 

CD- mängia  JVC – 2 tk. 

Osteti  Võistlusmaja  programmeerimistundideks. 

Otseti  mikroskoop TE  400 C, inimesetorso,  inimese vereringesüsteem  bioloogiakabinetti.  

Otseti  püstlamellkardin  3 tk. – aulas 

Otseti  õpetaja  töölaud   klassiruumisse 208B 

Otseti  kapp  klassiruumisse 313A 

Osteti  lauad, toolid, õpetajalauad, kapid  klassiruumidesse nr. 306 A 

Osteti  ofissid  17 tk, õpetajalauad, toolid, tushitahvel  inglise keelekümbluskabinetti (200V). 

Osteti  printer  Konica Minolta  õpetajate tuppa. 

Osteti  lintsaag Bas  poiste tööõpetuse kabinetti. 

 

2012 

Hoone fassaadi renoveerimine ja soojendamine. 

Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine basseinihoones. 

Riidehoidla fuajee remont ja valgustuse väljavahetamine (esimene korrus). 

Koolihoone ja basseini valgustuse renoveerimisprojekt on valmis. 

Valgustuse renoveerimiseks  ruumides 111 А,207B, 208B, 209B, 210B, 211B 

Puitpoodiumi valmistamine ja paigaldamine spordikompleksi ruumi.  

Osteti  6  projektorit 

Osteti 11 arvutit, 15 monitori 

Osteti  printer Samsung  

Osteti  mikromuusikakeskus Samsung - 1tk, CD Panasonic – 2 tk, CD Philips – 1 tk. 

Osteti  lehetahvel  Dahle, stend, koolitahvlid – 2 tk. 

Osteti  ofissid  14 tk,  toolid, õpetajalauad inglise keele süvaõppe kabinetti (306В). 

Osteti  lauad, toolid,  kapid klassiruumi 202B.  

Osteti  First LEGO League võistluskomplekt programmeerimistundideks 

Osteti  õpetajalauad klassiruumidesse nr. 201,  203, 207 (A) 

Osteti  tolmuimeja  Zelmer 

 

2013 

Linoleumi vahetamine õpperuumides (112А, 201А, 204А, 304А). 

Valgustuse renoveerimine (raamatukogu, 302B, 303B, 304B, 306B, 307B, 308B, 309B, 310B, 311B, 401A,  402A, 

408A, 410A, 411A, 412A, 413A, 414A, 415A). 

Õpetajaruumi ehitamine (416A). 

Koridori valgustuse renoveerimine A korpuse 1.,4. korrusel   

Uste paigaldamine (10 tk) 

Põhiprojekt  küte ja soojavarustus, ventilatsioon,  veevarustus ja kanalisatsioon, tugevvool,  nõrkvool köide. Basseini  

hoone rekonstrueerimine. 

Põhiprojekt " Kütte ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine " 

Tulekindlate uste paigaldamine (19 tk) 

Osteti  2  projektorit 

Osteti  17 arvutit, 3 monitori 

Osteti  lauad, toolid, õpetajalauad, stellaz  klassiruumi nr. 416 (A). 

Osteti  kapp klassiruumi nr. 200 (V). 

Rulookardinate akendele paigaldamine mõnedes klassiruumides ( 7 tk).  

Osteti  Kyocera Printer  õpetajatetuppa 

 

2014 

Klassiruumi nr. 104 (А) renoveerimine. 

Õpperuumi ehitamine (316A) 

Uste paigaldamine (11 tk) A-korpuse 3.korrusel 
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Osteti  10  projektorit 

Osteti  15 arvutit, 7 monitori 

Osteti  lauad, toolid  klassiruumi nr 316 (A) 

Osteti  EV3 Baaskomplektid -2 tk  programmeerimistundideks 

Osteti  elektrofoormasin Conatex  füüsikakabinetti 

 

2015 

Koridori valgustuse renoveerimine  A-korpuse 1., 2. ja 3. korrusel  (104A, 105A, 106A, 109A, 110A, 201A, 202A, 

203A, 204A, 205A, 206A, 207A, 210A, 211A, 212A, 214A, 301A, 302A, 303A, 304A, 305A, 306A, 307A, 309A, 

310A, 311A, 312A, poiste tööõpetuse kabinet) ja B-korpuses muusikakabinet 

Parkla projekt 

A-korpuse 3. korruse koridori renoveerimine   

Uste paigaldamine (12 tk) A-korpuse 2. korrusel 

Avariivalgustuse paigaldamine basseinihoones 

Osteti  1  projektor 

Osteti  4 arvutit, 7 monitori 

Saalihoki komplekt Viking  kehalise kasvatuse tundides kasutamiseks. 

 

 

Arvutitega varustatus 

Gümnaasiumis on 115 arvutit, 1 arvutiklass, 48 multimeediaprojektorit, 3 digitaaltahvlit, 15 sülearvutit ja 6 Raspberry 

Pi. 

Õpilasi arvuti kohta – 32:1, kuna arvuti on olemas igas klassiruumis, siis õpilastel on võimalus seda vajadusel kasutada 

(nt esitluste valmistamisel ja esitamisel, referaatide kaitsmisel, info otsimisel jne). Peale selle kooliraamatukogus on 7 

arvutit, mida kasutatakse erinevate tundide läbiviimisel ning „Miksike“ õppekeskkonas tegutsemiseks nii õpetaja 

juhendamisel kui ka iseseisvas töös. 

Pedagooge arvuti kohta – 1:1 

 

 

Raamatukogu  

 

2011 – 2012 

 

Ühikute arv raamatukogus õppekirjanduse kogus – 21055.  

Ühikute arv raamatukogus põhikirjanduse kogus – 13753. 

Raamatukogu kasutamise näitajad õpilastel vanusegrupiti: I – IX kl.  – 633 lugejat, 3830 külastust, gümnaasiumi aste ja 

õpetajad- 487  lugejat, 2768 külastust. 

 

2012 -2013 

 

Ühikute arv raamatukogus õppekirjanduse kogus – 23676.  

Ühikute arv raamatukogus põhikirjanduse kogus – 13755. 

Raamatukogu kasutamise näitajad õpilastel vanusegrupiti: I – IX kl.  – 392 lugejat, 1838 külastust, gümnaasiumi aste ja 

õpetajad- 207 lugejat, 1642 külastust. 

 

2013-2014 

 

Ühikute arv raamatukogus õppekirjanduse kogus – 23222.  

Ühikute arv raamatukogus põhikirjanduse kogus – 13273. 

Raamatukogu kasutamise näitajad õpilastel vanusegrupiti: I – IX kl. – 386 lugejat, 1678 külastust, gümnaasiumi aste ja 

õpetajad - 174 lugejat, 1209 külastust. 

 

2014-2015 

 

Ühikute arv raamatukogus õppekirjanduse kogus – 16933.  

Ühikute arv raamatukogus põhikirjanduse kogus – 12652. 

Raamatukogu kasutamise näitajad õpilastel vanusegrupiti: I – IX kl. – 385 lugejat, 3134 külastust, gümnaasiumi aste ja 

õpetajad - 202 lugejat, 2446 külastust. 

 

Õppekirjanduse eksemplaride arv muutub igal aastal, kuna vanad ja kasutuskõlbmatuks muutunud õpikud kantakse 

maha ning vastavalt vajadusele tellitakse juurde teatud kogustes uut õppekirjandust. 
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2011 – 2012. a  

Telliti juurde 2153 eks õppekirjandust. 

 

2012 – 2013. a kanti maha 915 eks õppekirjandust. 

Telliti juurde 3536 eks õppekirjandust. 

 

2013 – 2014. a kanti maha 3680 eks õppekirjandust. 

Telliti juurde 3226 eks õppekirjandust. 

 

2014 – 2015. a kanti maha 8779 eks õppekirjandust. 

Telliti juurde 2490 eks õppekirjandust. 

 

Põhifondi eksemplaride arv ei suurene,  kuna nende soetamiseks ei eraldata rahalisi vahendeid. 

 

Raamatukogu kasutamise kõige kõrgemad näitajad on algkooli õpilastel. Natukene väiksemad on gümnaasiumi õpilaste 

näitajad, siis tuleb teine vanuserühm ja viimasel kohal on kolmas vanuserühm. Algkooli õpilastel on huvi lugemise 

vastu suurem, neil on ka rohkem vaba aega, sellepärast külastavad nad raamatukogu ja registreeruvad lugejateks 

sagedamini. Gümnasistidel on vaba aega vähem, kuid nad valmistuvad lõpueksamiteks ette ja enamus neist on 

raamatukogu lugejad. Teisel vanuserühmal nõrgeneb huvi lugemise vastu. Kolmanda vanuserühma esindajad 

külastavad raamatukogu kõige harvem. Seda võiks seletada õppekoormuse kasvamisega, vaba aega jääb veelgi vähem 

ja loetakse põhiliselt ainult kohustuslikku kirjandust. 

 

Kõik õpetajad on raamatukogu lugejad. Teistest sagedamini külastavad raamatukogu algkooli õpetajad. Hea 

külastamistase on võõrkeelte, eesti keele ja emakeele õpetajatel. Natukene harvemini külastavad raamatukogu 

matemaatika, ajaloo, loodusteaduste, tööõpetuse, muusika ja joonistamise õpetajad. Kehalise kasvatuse õpetajad 

külastavad raamatukogu teistest aineõpetajatest vähem, kuid selle põhjus vajab väljaselgitamist. 

 

  

Eelarve 
Eelarve. 

Eelarve planeeritakse ja antakse ette Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamisteenistuse poolt. Eelarve 

katab täies ulatuses pedagoogilise ja tehnilise personali töötasud, pedagoogilise personali täiendkoolitused, õpilaste 

õppevahendid. Eelarve ei sisalda koolihoone renoveerimiseks vajalikke suuremaid investeeringuid. 

  

2013. a 

Õpilaskoha maksumus linna põhieelarve osas – 399 eurot 

Õpilaskoha maksumus riigieelarveliste eraldiste osas – 1 382 eurot 

Õpilaskoha maksumus sihtotstarbeliste laekumiste osas – 47 eurot 

Õpilaskoha maksumus kokku – 1 828 eurot 

  

2014. a 

Õpilaskoha maksumus linna põhieelarve osas – 451 eurot 

Õpilaskoha maksumus riigieelarveliste eraldiste osas – 1 382 eurot 

Õpilaskoha maksumus sihtotstarbeliste laekumiste osas – 97 eurot 

Õpilaskoha maksumus kokku – 1 930 eurot 

  

2015. a 

Õpilaskoha maksumus linna põhieelarve osas – 486 eurot 

Õpilaskoha maksumus riigieelarveliste eraldiste osas – 1 495 eurot 

Õpilaskoha maksumus sihtotstarbeliste laekumiste osas – 95 eurot 

Õpilaskoha maksumus kokku – 2 076 eurot 

 

 

5.  Sisehindamise aruande analüüsiv osa    

Võtmealad. Tugevused Parendusvaldkonnad. Parendustegevused 
1. Eestvedamine ja juhtimine  

1.1. Eestvedamine 

 Õpetajad tunnevad end tunnustatuna (alus: personali küsitluse 

analüüs).  

 On loodud õpetajate tunnustamise kord 

 

 

 Puudub kooli kõikide tegevusalade korrapärane seire. 
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 Õppeasutuse tegevuses järgitakse üldtunnustatud eetilisi 

norme.  

 Kooli juhtkond püüab täiendada õpetaja kvalifikatsiooni 

kursuste abil ning toetada õpetaja isiksuse arengut. 

 Kooli juhtkond aitab kaasa riigikeele valdamise taseme 

parendamisele (2008/09 õa töötas koolis eesti keele õppimise 

rühm, 2009/10 õa läbis 21 õpetajat hääldusõpetuse koolituse). 

 Toetav eestvedamine soodustab aktiivset projektitööd. 

 

1.2. Strateegiline juhtimine 

 Gümnaasiumil on välja kujunenud missioon, visioon, 

põhiväärtused.  

 Kooli arengukava määrab kooli strateegilised eesmärgid ja 

õppeaastate prioriteedid.  

 Kooli personal osaleb kooliarendustöös ja arengukava 

koostamisel. 

 Kooli personal teab kooli eesmärke ja arenguplaane (alus: 

personali küsitluse analüüs).  

 Kooli arengukava viiakse järjekindlalt ellu. 

 Kooli arengukava eesmärkide täitmist jälgitakse pidevalt (alus: 

ÕN protokollid; kokkuvõtted iga aasta lõpus eesmärkide 

täitmisest). 

 Kooli arengukava viiakse järjekindlalt ellu (alus: personali 

küsitluse analüüs; kokkuvõte ja analüüs kooli üldtööplaani 

täitmisest õppeaastate lõpus). 

 Kooli üldtööplaan järgib kooli arengukava eesmärkide täitmist 

(alus: kokkuvõte ja analüüs üldtööplaani täitmisest iga 

õppeaastate lõpus). 

 Toetav eestvedamine soodustab aktiivset projektitööd. 

 Õppeasutuse tegevuses järgitakse üldtunnustatud eetilisi 

norme.  

 Kooli põhimäärust pidevalt uuendatakse vastavalt EV 

seadusaktidele. 

 Koolidokumentatsiooni regulaarselt täiendatakse ja 

uuendatakse. 

 Riiklike ressursside otstarbeka kasutamise eesmärgil on 

pidevalt jälgitud nende kasutamist. 

 Nõrkade õpilaste toetamiseks on loodud järgmised süsteemid: 

-individuaalkavad nõrgemate õpilaste õpetamiseks; 

-rühmad nõrgemate õpilaste toetamiseks erinevate ainete 

õppimisel; 

-toimib koolisotsiaalkomisjon; 

-iga õpetaja viib läbi konsultatsioonid. 

 Nõrga tervisega õpilastele on võimaldatud koduõppe. 

 Pidevalt tehakse koostöö noorsoopolitseiga ning MTÜ-ga 

„Lapsele oma kodu”. 

 Linna- ja vabariigiolümpiaadidel osalevatele õpilastele on 

korraldatud järgmised tugisüsteemid: 

-konsultatsioonid uurimistööde teemadel, 

-tundide külastamine õpilase koostatud plaani järgi, 

-olümpiaadide ning võistluste võitjate materiaalne toetus, 

-õppeaine lisatunnid. 

 Nõrkade ja edukate õpilaste tugisüsteemide töö jälgimine 

toimib sisehindamise ning anketeerimise kujul. 

 Kooli põhikiri on analüüsitud ja uuendatud vastavalt seaduse 

nõuetele. 

 Kõik koolitöötajad on tutvunud kooli arengu eesmärkide ning 

ülesannetega. Kollektiiv osaleb gümnaasiumi arengukava 

väljatöötamises. 

 Täiustatakse rühmatöökogemust. 

 Hoolekogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis 

kehtivatest seadustest ja õigusaktidest. 

 

 Narva Keeltelütseumi töötasukorraldus on vananenud ja ei 

vasta kaasaegsetele nõuetele. 

 Puudub selge, terviklik ja eesmärgistatud kvaliteedisüsteem. 

 Puudub tagasiside õpilastelt, kes on kaasatud nõrkade ja 

tugevate õpilaste tugisüsteemi.  
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 Hoolekogu koosseis, töökava ja vastuvõetud otsused on 

avalikustatud kooliveebilehel. 

 

1.3. Sisehindamine 

 Sisehindamise käigus analüüsib kool põhitegevuste 

tulemuslikkust. 

 Sisekontroll on märgitud üldtööplaanis ja toimub pidevalt. 

 Kogu personal teostab sisehindamist pedagoogilise kollektiivi 

väljatöötatud süsteemi järgi. 

 

 Kehtiv „Sisehindamise kord“ vajab uuendamist. 

 Puudub selge, terviklik ja eesmärgistatud kvaliteedisüsteem. 

>Gümnaasiumi üldtööplaani koostamisel läbi mõelda ja 

rakendada terviklikku ja eesmärgistatud sisekontrolli süsteemi 

ja kvaliteedisüsteemi (saavutuste ja tulemuste 

kvaliteeditaseme näitajad). 

  Sisekontrolli planeerimisel üldtööplaanis ei kasutatud 

sisehindamise tulemusi. 

 Puudub korrapärane seire sisehindamise raames. 

 

 

2. Personalijuhtimine 
 

 Personalivajaduse hindamine ja personali värbamine tuleneb 

kooli õppekava ülesehitusest ja konkreetse ametikoha 

vajadusest.  

 Narva Humanitaargümnaasiumi pedagoogid on kutsealaselt 

pädevad. 

 Õpetajad osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses, 

tegeldakse regulaarselt eneseanalüüsiga ja jõutakse analüüsist 

tulenevate eesmärkide täitmiseni.  

 Kooli personali hulgas viiakse regulaarselt läbi 

rahuloluuuringuid.  

 Kooli juhtkond püüab toetada õpetaja enesetäiendamist 

kvalifikatsiooni kursustel osalemise võimaldamise abil ning 

arendada õpetaja isiksust. 

 Kooli juhtkond aitab kaasa õpetajate riigikeele valdamise 

taseme parendamisele. 

 Õpetajad tunnevad end tunnustatuna, koolis on loodud 

õpetajate tunnustamise kord. 

 Õpetajate palk on konkurentsivõimeline. 

 

 

 
 Täienduskoolitusplaani koostatakse üldjoontes, sest 

koolitusfirmad avaldavad oma koolituste teemasid 

õppeaasta jooksul. 

 Mõnedel õpetajatel puudub võimalus ainealastel 

koolitustel osaleda. 

 Mõnedes ainevaldkondades ei korraldata täiendavaid 

kursusi ja koolitusi. 

 Ei korraldata täiendkoolitustel saadud materjali põhjal 

sisekoolitusi. 

 Tagasihoidlik rahaliste vahendite maht vähendab 

õpetajate materiaalse tunnustamise võimalusi. 

 Õpetajate atestatsiooniastmed kaotati ning puudub 

õpetajaid motiveeriv ja nende töö tulemuslikkust arvestav 

ergutussüsteem. 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

 
 Iga-aastased üritused-kokkutulekud „Vilistlaste õhtu“. 

 Tihedad kohtumised vilistlaste ja gümnaasiumiõpetajate vahel.  

 Vilistlastest lastevanemate poolt kooliürituste külastamine. 

 Vilistlaste osavõtt riigikavast „Tagasi kooli”. 

 Koolielu ja õpilaste saavutuste kohta info levitamine meedias 

linna ja maakonna tasandil (kooli veebilehel, ajalehtedes, 

raadios ja televisioonis). 

 Süsteemne sündmuste uuendamine kooli veebilehel. 

 Koostöölepingute sõlmimine Tartu Ülikooli, Tallinna 

Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži vahel. 

 Partnersuhted Sõmerpalu põhikooliga. 

 Kooli esitlemine erinevatel tasemetel (olümpiaadid, konkursid, 

projektitööd, uurimistööd). 

 Osavõtu tulemuste parandamine linnaolümpiaadidel tänu 

aktiivsele õpilaste osalemise koolivooru  aineolümpiaadidel. 

Samuti olümpiaadideks ning uurimistööde kirjutamiseks 

ettevalmistustöö korraldamise parandamine.  

 Teiste koolide õpetajatele ja kõrgkoolide üliõpilastele 

metoodilise abi osutamine. 

 Ürituste korraldamine teiste koolide õpilaste ja õpetajate jaoks. 

 Töö koolieelsete lasteasutustega kooliks ettevalmistamise osas. 

 Ettevalmistusklassi moodustamine koolieelikute jaoks. 

 

 

 Õpilaste ja õpetajate projektitegevuses osalemise kohta 

andmebaasi puudumine. 

 vähene info levitamine riigi tasandil ja eestikeelses 

meedias. 

 Õpilaste üldkultuuri taseme vähenemine (näituste, 

kontsertide, lavastuste jt külastamisel). 

 Kooli kultuuriürituste taseme alandamine. 

 Vanemate huvi vähenemine koostööle kooliga. 

 Küsitluste tagasiside puudumine. 
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 Töökogemuste vahetamine Euroopa Liidu koolidega. 

 Rahvusvaheliste partnerite kaasamine reklaami tegemisel ja 

kõrghariduse omandamisel välismaal.  

 osavõtt Rahvusvahelistest projektidest. 

 Narva Keeltelütseumis toimuvad Euroopa Liidu ülikoolide 

infopäevad.  

 Järjekindel koostöö linna sotsiaal- ja politseiametitega, 

perearstidega, rehabilitatsioonkeskusega, MTÜ-ga “Lapsele 

oma kodu”, alaealiste komisjoniga, linna noortekeskustega. 

 Koostöö kohalike ettevõtetega (õppekäigud, kohtumised jt). 

 Järjepidev kultuuri- ja spordiürituste külastamine linna ja 

maakonna tasemel. 

 Arenguvestluste läbiviimine. 

 Lastevanemate osavõtt gümnaasiumi elust läbi lastevanemate 

liidu ja hoolekogu; küsitluste läbiviimine.  

 Kooli ja lastevanemate vaheline pidev side e-kooli, e-posti ja 

mobiilside kaudu.  

 Lastevanematele koosolekute, loengute ja kontsertide 

läbiviimine. 

 Lahtiste tundide ja kooli ürituste korrapärane läbiviimine. 

      Teadlik õppeasutuse valik vanemate ja õpilaste poolt, mis   

      kujuneb kooli  ettevalmistusklassi külastamise jooksul. 

 

4.   Ressursside juhtimine 
4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine 

 Igal aastal koostatakse põhjendatud  eelarve, milles  

arvestatakse personali soove õppevahendite ja inventari 

soetamisel. Eelarve planeerimisel arvestatakse õpilaste soove 

ja vajadusi  ning  tervisekaitse nõudeid . 

 Eelarve projekt ja planeeritavad investeeringud arutatakse läbi 

koos hoolekoguga. 

 Eelarve plaanipärast täitmist jälgitakse pidevalt ja antakse 

tagasisidet hoolekogule, volikogule ning korrigeeritakse 

eelarveaasta jooksul. 

 Ressursside kasutamine on olnud väga otstarbekas. Eelarve on 

realiseeritud täies mahus ning vastavalt tegelikele vajadustele. 

 

 

 Summad, mis on tagatud riigi- ja linnaeelarvest katavad vaid 

olulisimad jooksvad vajadused, kuid ei sisalda arengule 

mõeldud investeeringuid. >Koostada arengukava tegevuskava 

raames täpne, põhjalik ja läbimõeldud rahasummade 

taotlemise plaan vastavalt vajadustele: määratleda prioriteedid 

ja eesmärgistada plaan nii materiaal-tehnilise plaani 

arendamisele ja vajalike remonttööde teostamisele, kui ka 

gümnaasiumi üldarengule. Teha plaanipärast, õigeaegset ja 

sihikindlat koostööd linnaga eelarve planeerimise osas.  

 Sõltuvus sihtfinantseerimise fondide otsusest – ei saa kunagi 

olla täiesti kindel vajaliku taotletava raha saamises. >Töötada 

aktiivselt finantsallikate otsimise kallal, otsida alternatiivseid 

finantsallikaid. 

4.2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

 Osalemine projektitöös aitab kaasa rahaliste lisavahendite 

leidmisele ja kasutuselevõtule. 

 On tehtud olulisi õpikeskkonda arendavaid investeeringuid:. 

 Seoses lasteplatsi olemasoluga  paranesid  laste sportimise ja 

vaba aja sisustamise võimalused. 

 Oluline osa investeeringutest on tehtud projektide toel. 

 Õpilastele on vajadusel alati tagatud ligipääs IT vahenditele.  

 Klassiruumides teostatakse igal aastal pisiremont. 

 On teostatudkoolihoonefassaadi soojustamis- ja remonditööd. 

 Kooli bilansil on auto. 

 Ostetakse multimeedia õppevahendeid ja infotehnoloogilisi 

seadmeid.  
 

 
 

 

Materiaal-sportlik baas. 

 Koolis on 2 spordisaali, kus saab tegelda paljude 

spordialadega, jõusaal, ujula, staadion jalgpalli- ja 

korvpalliväljakutega.  

 Kooli spordisaalis, riietusruumides ja kõrvalruumides on 

tehtud remont, paigaldatud ventilatsioonisüsteem. 

 

 Vananenud infrastruktuur. Mõned kooliruumid vajavad 

remonti ja mööbli väljavahetamist. Kohati kabinettides ja 

koridorides on nõrk valgustus. > Välja töötada valgustite, 

akende väljavahetamise ja remonditööde kava ja leida 

finantsallikad. Mööbli uuendamine. 

 Jäätmete liigiti kogumisel pole neid kuhugi liigiti panna.  

 Koolimajas on vähe kohti tunnivälisel ajal puhkamiseks. > 

Luua õpilastele võimalusi tunnivälisel ajal puhkamiseks. 

 Õppeprotsessi kvaliteedi parendamine. >Hankida uus audio- 

videotehnika, uuendada õppevahendid, õppekirjandus. 

 Puudub nõutud normidele vastav arhiividokumentide 

säilitamise ruum. >Sisustada ruumid arhiividokumentide 

säilitamiseks. 

 Õpperuumides puudub tõmbeventilatsioon. 

 

 

 

 Spordikompleksis puuduvad ventilatsioonisüsteem ja 

tuuletõkkesektsioonid. 

 Spordikompleksi ruumide ja katuse kulumus ja 

avariiseisukord. 
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 On olemas vajalikud võimlemisriistad ja spordivahendid.  

 

Raamatukogu 

 Kooli õppekirjanduse kogu täiendamine on regulaarne ja 

planeeritud. 

 Õppetööks vajaliku kirjanduse muretsemisel ja kasutamisel 

toimib tihe koostöö kirjastustega. 

 Raamatukogus on olemas rikkalik õppetööd toetavate CD-

plaatide, audio- ja videomaterjalide kogu, mis kasutatakse 

pidevalt õppeprotsessi toetamiseks.  

 Korraldatakse erinevaid temaatilisi ja tähtpäevadeks 

ettevalmistatud näitusi. 

 Raamatukogus toimub tihe koostöö  huvijuhi, õpetajate ja 

õpilastega: toimuvad tunnid ja klassivälised üritused ning 

kooliraamatukogu töö ja fondidega tutvumine. 

 Raamatukogus ja lugemissaalis on olemas vajalik raamatukogu 

mööbel ning IT-vahendid. 

 

 

 

 Ebapiisavad rahalised vahendid metoodilisele kirjandusele, 

perioodikale ja ilukirjandusele. 

 Raamatukogufondi komplekteerimise täiustamine. > 

Komplekteerida õpikute fondid vastavalt Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavale. 

Komplekteerida raamatute põhifond vastavalt kinnitatud 

prioriteetidele: kooliprogrammiga seoses vajalike autorite 

hulga suurendamine, teadus- ja teatmeteoste fondi 

täiendamine. Perioodiliste väljaannete komplekteerimine 

vastavalt kooli vajadustele.  

 

4.3. Inforessursside juhtimine 

 Õppe- ja administratiivtöös kasutatakse aktiivselt  

       infotehnoloogiavahendeid. 

 Igas kabinetis on olemas internetiühendus, õppeprotsessis on 

kasutusel e-kool, portaal Miksike ja teised interneti allikad. 

 Igal õpetajal oma arvuti, puutetahvlid. 

 Uuendatud kooli ametlik veebileht, mis on saadaval nii eesti 

kui ka vene keeles ning kajastab kõige aktuaalsemat ja 

olulisemat informatsiooni, pidevalt ilmuvad uudised koolielu 

ja sündmuste kohta.  

 Arvutiklassis on välja vahetatud kõik arvutid ja monitorid. 

 

 Pöörata tähelepanu e-päevikute õigeaegsele täitmisele. 

 Pedagoogide ebapiisav arvutioskus. >Suunata õpetajaid 

arvutikursustele. Läbi viia regulaarseid konsultatsioone 

õpetajatele e-päeviku ja elektroonilisel kujul 

dokumentatsiooni täitmiseks ning infotehnoloogiavahendite 

kasutamiseks. Õpetada õpetajaid ja õpilasi töötama Miksikese 

programmis virtuaalviktoriinide ja –konkursside 

läbiviimiseks. Kasutada Intranetti koostöö tegemiseks ja 

informatsiooni vahetamiseks. 

 
4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid. 

 Säästlik eluviis, kokkuhoiu põhimõtted (elekter, soojus, vesi), 

õpilased hoiavad koolihoonet. 

 Koolil on  olemas kõigile nõuetele vastav söökla, mis on 

varustatud vajalike seadmete ja vahenditega.  

 Kooli ruumid on puhtad ja maa-ala on heakorrastatud. 

Regulaarselt hooldatakse haljastust, funktsioneerib talveaed. 

 Koolikeskkond  ja koolitee on turvalised. 

 

 

 

 

 

 

 

 Järgida säästva majandamise põhimõtteid. >Välja vahetada 

valgustid, tarbida säästlikult elektrienergiat, soojust ja vett. 

 Koolisöökla menüü vastab tervisekaitse poolt esitatud 

nõuetele, kuid laste arvates pakutavad toidud ei ole alati 

maitsvad ja mitmekesised. >Koolitoidu mitmekesistamine ja 

rikkalikuma menüü pakkumine. 

 Kooli kollektiivi õpi- ja töökeskkonna parendamine. > 

Täiustada gümnaasiumi töökorraldus. Sisustada tehnilise 

personali puhketuba puhkamiseks vajalike vahenditega. Luua 

puhkenurgad nii õpetajatele kui ka õpilastele. 

 Halvasti töötav ventilatsioonisüsteem gümnaasiumihoones ja 

spordikompleksis. > Välja töötada ventilatsioonisüsteemi 

remonditööde kava ja leida finantsallikad. 

 Säästva eluviisi ja keskkonnakaitsealase programmi 

väljatöötamine. >Luua õpilaste ja gümnaasiumi töötajate 

hulgast initsiatiivrühm. Välja töötada antud teemal 

arenguprogramm. Koostada gümnaasiumis ja linnas 

korraldatavate keskkonnakaitsealaste ürituste tegevuskava. 

Osaleda projektitöös keskkonnakaitse ja säästliku 

majandamise alal. Kasutada õpilaste uurimuslikku tegevust 

keskkonnakaitse ja säästliku majandamise alal. Läbi viia 

koolisiseseid üritusi (ümarlaud, ühekordsed keskkonnakaitse 

aktsioonid). Heakorrastada gümnaasiumi territoorium. 

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
5.1. Õpilase areng 

 Gümnaasium on riigis esimestel kohtadel riigieksamite 

tulemuste    seisukohalt. 

 Aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on osaletud 

aktiivselt ja edukalt. Koolis on palju linna-, riigi- ja 

rahvusvaheliste olümpiaadide võitjaid. 

 

 

 Märgata igas õpilases andekust. > Märgata ja arendada iga 

õpilast lähtuvalt tema andekusest. 

 Järgida Tunnustamis- ja mõjutamissüsteemi ja vajadusel seda 

täiendada. 

 Anda õpilasele süsteemselt tagasisidet temaga sõlmitud 
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 Eri vanuses õpilaste tunnetusliku aktiivsuse tõstmist ja nende 

individuaalsete loominguliste võimete arendamist soodustab 

uurimistööde kirjutamine. 

 Tugisüsteemide rakendamine ja mitmekesiste õppevormide 

rakendamine. 

 Viiakse läbi 1. ja 4. klassi õpilaste adaptatsiooni protsessi 

süsteemset vaatlust. Iga aasta toimuvad õpetajate, 

koolipsühholoogi ja juhtkonna nõupidamised 4. klassi õpilaste 

järjepidevuse teemal. 

 Õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamiseks ja abi 

korraldamiseks toimib koostöö aineõpetajate, klassijuhatajate, 

lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, vajadusel pöördutakse 

teiste teenistuste poole (nt organisatsioon Lapsele Oma Kodu, 

Sotsiaalamet, Narva linna nõustamiskomisjon jt.). 

 Koolipsühholoog osutab õpilastele vajalikku psühholoogist 

abi, viib läbi psühholoogiatunde, treeninguid ja 

konsultatsioone nii õpilastele kui ka nende vanematele. 

 Koolis toimib tugisüsteem õpiabi vajavatele õpilastele. 

 Klassijuhatajate tegevus soodustab pidevat lapse arengu 

jälgimist ja tagasiside andmist lapsevanemale.  

 Pedagoogide kollektiiv on kursis õpilaste probleemidega ning  

 Õpilasest lähtuvalt on korraldatud huviringide töö ja 

toitlustamise korraldus. 

 Toimib õpilaste tunnustamise süsteem. 

 Õpilastega vähemalt kord aastas viiakse läbi arenguvestlused. 

Arenguvestluste tulemustest tehakse kokkuvõtted õppeaasta 

lõpus ja tehtud ettepanekud edastatakse kooli juhtkonnale. 

 Täiendavale õppetööle jääjate arv on kolmel viimasel aastal 

langenud. 

 

kokkulepete täitmisest ja kokkulepete eiramisel tagada 

süsteemne täiendavate meetmete rakendamine. 

 Korraldada lastevanematele suunatud infopäevi eesmärgiga 

selgitada õpilaste toetamise ja koostöö võimalusi. 

 Kasutada isiksusele orienteeritud lähenemist õpilaste 

õpetamises ja kasvatamises. 

 Paljudel õpilastel on välja kujunemata ettekujutus tervislikust 

eluviisist. >Välja töötada suitsetamist ennetavate meetmete 

kompleksi. Läbi mõelda tervislikku toitumist propageeriva 

meetmete kompleksi. Korraldada kaasates asjatundjaid 

teemakohaseid loenguid. Jätkata nõustamistöid õpilastega ja 

nende vanematega. Jätkata tööd riskigruppi kuuluvate 

õpilastega. 

 

5.2. Õppekava 

 Kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekavaga. Vajadusel 

toimib õppekava korrigeerimine ja täiendamine. Üheks 

läbivaks teemaks on õpilastel tervisliku eluviisi teadlikkuse 

kasvatamine – see on kajastatud nii õppeainetes kui ka 

ekskursioonide, õppekäikude, spordipäevade korraldamisel. 

Tervisliku eluviisi edendavat tööd toetavad rohked 

tunnivälised üritused. 

 Toimib valikainete  uuendamine. 

 Toimib individuaalvestluste, konsultatsioonide süsteem ja 

individuaalsete õppeplaanide rakendamine puudulike 

veerandihinnete parandamiseks. 

 Õpetajaid pidevalt koolitatakse erinevate metoodikate 

rakendamise osas. Õpetajad täiendavad end pidevalt, õpetajate 

teoreetiliste teadmiste tase on tõusnud. 

 Kutsesuunitlusalane töö on töökavades planeeritud ja 

toimunud järjepidevalt. 

 

 

 Arendada õpilaste eneseväljendamise oskust, esinemisoskust 

ja –julgust. 

 Ainete integratsiooni tagamiseks läbi viia aineõpetajate 

ühisarutelusid. 

 Arendada kõigi õpilaste esinemisjulgust ja esinemisoskust. 

5.3. Õppekorraldus ja meetodid 

 Kooli juhtkond rakendab erinevaid kontrolli teostamise viise: 

klassi-üldistavat, temaatilist, jooksvat kontrollimist. 

 Koolis on välja töötanud ainesektsioonide ja kateedrite 

struktuur, nende töökoosolekutel toimub kogemuste 

vahetamine õpetajate vahel, metoodiline töö, õppetöö 

planeerimine ja konsulteerimine.  

 Viiakse läbi õpikeskkonna monitooring. 

 Kool korraldab individuaalset juhendamist andekatele 

õpilastele, kes kavatsevad osaleda aineolümpiaadidel linna-, 

maakonna- ja riigitasemel.  

 Gümnaasiumiastmes mõnede ainete õpetamisel rakendatakse 

klassideta süsteemi. 

 
 Kindlustada õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteet. Õppe- ja 

kasvatusprotsessi planeerimine ja organiseerimine 

kvalitatiivselt uuel tasandil. >Viia läbi õppe- ja 

kasvatusprotsessi ning õpikeskkonna monitooring, koostada 

vahekokkuvõtted: veerandi-, poolaasta- ja aastahinnete põhjal 

(põhikool); kursusehinnete ja kooliastme eest välja pandud 

koondhinnete põhjal (gümnaasium).  

 Organiseerida ja koordineerida kooli iga allüksuse töö 

planeerimist. Analüüsida ning korrigeerida allüksuste 

tööplaani. 

 Kindlustada järjepidevus klassijuhatamise ja tunnikoormuse 

määramisel. 
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 Igal õpetajal on kavandatud vähemalt kord nädalas aeg õpilaste 

nõustamiseks ja õpitulemuste parandamiseks. Nõrkade 

õpitulemustega õpilastele korraldatakse täiendavaid 

konsultatsioone. Vajaduse korral kaasatakse ka vanemaid. 

 Algkoolis töötavad pikapäevarühmad nii tava- kui ka 

keelekümblusklasside õpilaste jaoks. 

 Suureneb klassiväliste ürituste kavade ning metoodilise 

kirjanduse kogu. 

 Õpetajad teevad koostööd ainekava koostamisel ja 

realiseerimisel. 

 Õppeaasta prioriteete on arvestatud huvitöö planeerimisel. 

 Huvitegevus on läbi mõeldud ja loob mitmekülgseid võimalusi 

tunniväliseks tegevuseks.  

 Aktiivselt tegutsevad erinevaid sportlikke tegevusi 

võimaldavad ringid ja loovust arendavaid ning käelist tegevust 

pakkuvaid huviringid. 

 Toimub palju huvitavaid, õpilastele ja lastevanematele 

meelepäraseid üritusi.  

 Õpilasi kaasatakse ürituste korraldamisse ning soodustatakse 

õppe-kasvatustööd toetavates projektides osalemist.  

 Koolikohustuse täitmise üle peetakse pidevalt arvestust ning 

toimub puudumise põhjuste analüüs.  

 Toimib pidev koostöö puudumiste põhjuste väljaselgitamiseks. 

 

 Täiendada üldiste oskuste ja vilumuste kujundamisele 

suunatud programmi alljärgneva kaudu: ainenõukogude töö 

teooria tundma õppimisel ja materjalide kogumisel; lahtiste 

tundide ettevalmistamine ja läbiviimine; kontrolltööde kogu 

koostamine üldiste oskuste ja vilumuste kujundatuse 

jälgimiseks. 

 Kodukord kui koolikultuuri oluline kajastaja vajab rohkem 

tähelepanu. >Kodukorra täiustamine. Tutvustada õpilastele 

regulaarselt kodukorda ja tagada selle kättesaadavus 

lastevanematele kooli kodulehekülje vahendusel.  

 Koolikohustuse täitmise probleemid.> Distsipliiniprobleemid, 

nende avalikustamine. Koolivägivalla ennetamine.  

 Ainealased üritused, kõikide õpetajate vabatahtlik kaasamine. 

 Pole ülevaadet õpilastele antava koduse töö mahust 

kokkuvõttes. >Analüüsida õpilastele antava koduse töö 

mahtu. 

 Planeerida ainetundide läbiviimiseks erinevaid 

õpetamismeetodeid, sh kaasaegsete infotehnoloogiliste 

vahendite kasutamise (SMART-tahvel). 

 

5.4. Väärtused ja eetika 

 Edukus olümpiaadidel ja riigieksamite sooritamisel 

võimaldavad suurendada õppijate vastuvõtu esimesse ja 

kümnendasse klassi, olla konkurentsivõimeline ning parendada 

kooli imagot. 

 Suurt tähelepanu on pööratud väärtushinnangutele, 

käitumisnormidele. 

 Õpilased on teadlikud kooli vara ja selle ümbruse hoidmise 

vajalikkusest. 

 Väärtustatakse omavahelisi häid suhteid ja ühise perena 

toimimist. 

 Riigikaitseõpetus valikainena gümnaasiumiastmes toetab  

isamaalise kasvatuse väärtustamist. 

 Õppe-kasvatustööd toetavad projektid loovad häid võimalusi 

õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujundamises. 

 

 Pole selge mil määral ja kuidas esineb koolikiusamine.  

 Säilitada õpilaskontingent. 

 Teha lapsevanematega tihedamat koostööd. >Peale 

koosolekute, arenguvestluste ja konsultatsioonide. Korraldada 

lahtiste uste päevad: koolieelikutele ja nende vanematele; 

algklassiõpilaste vanematele; põhikooliõpilaste vanematele. 

 Õpilaste oma kultuuri ja identiteedi säilitamine, euroopa ja 

maailma kogukonda kuuluvuse kasvatamine. 

 Õpilaste rahulolu uuringute tulemused näitasid, et väärtuste 

elluviimise meetodid vajavad uurimist ning muutmist.  

Tuleb kaardistada kooli väärtused koostöös sihtrühmadega 

ning nendele väärtustele tuginedes toetada kõigi teiste 

valdkondade areng.  

 Korraldada õpetajate nõustamine teemal „Supervisioonid 

õpetajatele ja koolijuhtidele”, kasutada nõustamise ajal 

valmivad materjale kooli edasise tegevuse kavandamiseks.  

 

 

 
 

 


