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1. Üldandmed õppeasutuse kohta 

 

Õppeasutuse nimetus: Tallinna Pae Gümnaasium 

Juht: Izabella Riitsaar 

Õppeasutuse kontaktandmed:  

aadress Pae 5, 11414 Tallinn 

telefon 6210230; 6211611 

e-post pae@pae.tln.edu.ee 

kodulehekülg www.pae.tln.edu.ee 

Pidaja, tema aadress Tallinna Haridusamet, Estonia pst. 5a, Tallinn 

Laste/õpilaste arv 1170 

Personali arv 102 

Pedagoogilise personali arv 88 

Sisehindamise periood 2015-2017 

 

2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 

 

1.septembril 1956.a. alustas tööd Tallinna 25. keskkool – esimene vene kool Lasnamäe 

piirkonnas. 1998.a sai kool gümnaasiumi staatuse ja uueks nimeks – Tallinna Pae Gümnaasium. 

Aastal 2016 tähistas kool oma 60. sünnipäeva. Oma mitmekümneaastase tegevuse jooksul on kool 

tõestanud eluvõimelisust.  

Koolis töötab kõrgelt kvalifitseeritud, oma elukutset tundev ja armastav pedagoogiline personal, 

kes on loonud vajalikud tingimused iga õpilase arenguks. 

1.septembrist 2003 alustati  hilise keelekümbluse programmi juurutamist. 

Aastast 2006 alustas  tööd eelkool “Proventus”. 

1.septembrist 2009 osaletakse varajase keelekümbluse programmis. 

Aastast 2013 kasutatakse tundides LAK-õppe metoodikat. 

Aastast 2014 toimuvad karjääripäevad, kus osaleb kogu koolipere – õpilased, õpetajad, 

lapsevanemad  kui ka vilistlased. 

Aastast 2015 algas tasemeõpe II ja III kooliastmes matemaatikas, inglise keeles. 

Tallinna Pae Gümnaasium osaleb aktiivselt  projektitegevuses linna-, vabariigi- ja rahvusvahelisel 

tasemel. 

Üle 30 aasta tegutseb koolis vene rahvapilliorkester “Russki suveniir”, mis on tuntud nii Eestis kui 

ka väljaspool. Aastal 2013 alustas oma tööd kooli mudilaskoor, mis esines aastal 2017.a XII 

Noorte laulu- ja tantsupeol. 

mailto:pae@pae.tln.edu.ee
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Kooli õpilasesindus osaleb kooli-, linna, vabariigi- ja  rahvusvahelistes projektides, teeb koostööd 

lasteaedadega, osaleb otsuste vastuvõtmise protsessis. 

Kooli juhtisid aastate vältel: 

1956-1979 oli kooli direktor Nikolai Šestakov.  

1979-1986 juhtis kooli Jevgeni Platonov.  

1986-1992 oli koolijuhiks Nadežda Šumilova.   

1992-2001 juhtis asutuse tööd Vassili Kuznetsov. 

Alates aastast 2001 töötab  direktorina  Izabella Riitsaar. 

 

3. Tallinna Pae Gümnaasiumi arengukava 2015-2017 eesmärgid 

 

Kooli juhitakse kvaliteedijuhtimise põhimõtetel. 

Õppija arengu tagamiseks on kool kaetud nõutava kvalifikatsiooni ja asutuse põhiväärtusi kandva 

personaliga. 

Koolis on tagatud eelarveliste ja teiste ressursside tõhus ja säästlik kasutamine õppekasvatustöö 

läbiviimiseks õpilaste arengu eesmärgil. 

Koostöö huvigruppidega toetab õpilaste ja kooli arengut. 

Koolis on välja töötatud selge ja struktureeritud süsteem õppe- ja kasvatustegevuse arendamiseks, 

tulemuslikkuse hindamiseks. 

 

4. Tallinna Pae Gümnaasiumi missioon ja visioon 

4.1 Tallinna Pae Gümnaasiumi missioon 

Kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel 

on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks. 

 

4.2 Tallinna Pae Gümnaasiumi visioon 

Aastaks 2018 on Tallinna Pae Gümnaasium: 

 edasiarenev multikultuuriline kool, kus igale õpilasele on loodud igakülgseks arenguks 

soodne keskkond, mis võimaldab kujundada oskusi elukestvaks õppeks ning lõimumiseks 

kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvuslik identiteet ning väärtustades iga 

õpilase individuaalsust; 

 kool, mis pakub põhikooli tasemel õpilastele ja lastevanematele võrdväärset 

valikuvõimalust varase ja hilise keelekümbluse ning vene õppekeelega klassi vahel; 

 konkurentsivõimelist reaal- ja loodusharidust pakkuv kool, kus igale õpilasele on tagatud 
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tema isiklikele võimetele ning potentsiaalile vastav õpe;  

 kool, kus on tugev, järjepidev ja mõtestatud võõrkeelte õpe; 

 kool, kus on saavutatud vanemate õpetajate kogemuse, noorte õpetajate energilisuse ja 

uute infotehnoloogiliste vahendite efektiivse kasutamise sünergia; 

 jätkusuutlikkust toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool. 

 

5 Tallinna Pae Gümnaasiumi tunnustused 

 

Vaadeldava perioodi jooksul on kool saanud tunnustust Tallinna ja vabariiklikul tasandil: 

 Parim personali projekt 2015 

 Tallinna noor õpetaja 2015 

 Tallinna aasta õpetaja 2016 

 Alustavat õpetajat toetav kool 2017 

 Tallinna noor õpetaja 2017 

 Tallinna aasta õpetaja 2017 

 Tallinna aasta koolijuht 2017  

 Keelekümblusasutus 2017 

 Rohkesti tänukirju, millega saab tutvuda kooli kodulehel 

 
6 Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 

 

Sisehindamine on pidev protsess, mis nõuab muudatuste sisseviimist ja kaasajastamist vastavalt 

aja nõuetele. Hinnatava perioodi jooksul olid paljud dokumendid parendatud. Sisehindamist 

alustati Tallinna Pae Gümnaasiumis 2006.a., siis koostati esimene sisehindamise kord, mis oli 

formaalne dokument. 2009.a. koostati kaasajastatud kindla struktuuriga sisehindamise kord, mille 

eesmärk on tulemuste analüüsi põhjal selgitada välja kooli tegevuse tugevused ning 

parendusvaldkonnad. Sisehindamise tulemused on aluseks õppeasutuse eesmärkide planeerimisel, 

juhtimisotsuste vastuvõtmisel ja arengukava koostamisel. Sisehindamiskorda vaadati üle ja viidi 

sisse ajakohased muudatused 2016.a. Sisehindamine annab võimaluse: 

 saada tagasiside kooli toimimisele; 

 välja selgitada  huvigruppide ootused, vajadused, et neile vastata; 

 jälgida kooli kui terviku süsteemset arengut pikemas perspektiivis, võrdlused enda ja 

teistega. 

Sisehindamine annab vastuse, kas meie planeeritud eesmärgid ja rakendatud tegevused on seoses 

saavutatud tulemustega. Andmete ja informatsiooni kogumiseks kasutatakse erinevaid meetodeid: 
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dokumentatsiooni sisuline analüüs, sisekontroll, statistika analüüs, finantsaruandluse analüüs, 

arenguvestlused, eneseanalüüs, õppe- ja kasvatustegevuste, ürituste, õpilaste tööde vaatlus ja 

analüüs, rahuloluuuringud ja küsitlused jt. 

Sisehindamise tulemuste vormistamiseks on kool välja töötanud aruande vormi. 

Iga õppeaasta lõpus annab õppenõukogu hinnangu viie juhtimisvaldkonna tegevustele ja 

tulemustele. Sisehindamise tulemusi tutvustatakse kooli õppenõukogus, sisehindamise aruanne 

kooskõlastatakse kooli hoolekogu ja kooli pidajaga. Kooli sisehindamiskorda muudetakse 

vastavalt kooli vajadustele. 

 

6.1 Sisehindamise aruandes kasutatud lühendid 

 

HEV hariduslik erivajadus 

HKK hiline keelekümblus 

HTM Haridus- ja Teadusministeerium 

IKT info-kommunikatsiooni tehnoloogia 

KK keelekümblus 

KK kl keelekümblusklass 

KKK keelekümbluskool 

KÕK kooli õppekava 

L/A lasteaed 

LAK lõimitud aine- ja keeleõpe 

LOV linnaosa valitsus 

L/V lapsevanemad 

MN metoodikanõukogu (juhtimisorgan, kuhu kuuluvad juhtkond ja 

ainesektsioonide juhatajad) 

MÕK muutunud õpikäsitlus 

MHumG Mustamäe Humanitaargümnaasium 

RKS Riigi Kinnisvara 

RÕK riiklik õppekava 

SH sisehindamine 

TLÜ Tallinna Ülikool 

TPG Tallinna Pae Gümnaasium 

TÜ Tartu Ülikool 

VKK varane keelekümblus 

ÕE õpilasesindus 

ÕK õppekava 

ÕN õppenõukogu 
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7. Sisehindamissüsteemi analüüsiv osa 
 

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Alavaldkond: eestvedamine 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Juhtkond on 

põhiväärtuste 

propageerija.  

2017.a. märtsis viis kooli juhtkond läbi seminari 

põhiväärtuste  välja selgitamiseks huvigruppides. Tööd viidi 

läbi koosoleku  vormis õpetajate, õpilaste ja l/vanematega. 

Töörühmadelt  saadud andmeid analüüsiti ja ühtlustati. 

Andmed on 2018-2020 arengukava koostamise aluseks. 

Saadi teada, missugused on huvigruppide ühisväärtused 

ja erinevused, mis on aluseks kooli arendustegevuste 

planeerimisel. 

Laiendada kooli ja kodu 

koostöövõimalusi põhiväärtuste 

propageerimisel.  

Juhtkonda on palutud 

esindama kooli 

konverentsidel ja 

koolitustel esinemiste 

kaudu. 

TPG juhtkond osaleb ja esineb igal aastal keelekümbluse 

suvekoolides, teabepäevadel, rahvusvahelistel konverentsidel 

ja koolitustel. 2015-2017 toimus aktiivne tegevus. Vt LISA 1 

 

Tänu KK programmi propageerimisele Eestis on kooli  

juhtkonda palutud tutvustama Eesti ja kooli KK 

kogemust Eesti ja välisriikide kolleegidele. 

SA Innove andmetel oli TPG 2016/2017.õa kõige 

suurema külaliste arvuga kool Tallinnas. Juhtkond 

innustab oma eeskujuga õpetajaid julgemalt algatusi 

tegema. Lähtuvalt külaliste tagasisidest olid kõik 

üritused õnnestunud. 

Teadvustada kooli eripära ja 

saavutusi laiemale ringkonnale 

läbi erinevate meediakanalite. 

Julgustada aineõpetajaid 

avalikult esinema, mis 

omakorda tõstab kooli mainet  

Juhtkond kaasab ja 

innustab töötajaid 

osalema projektides. 

Koolis on loodud projektijuhi ametikoht, mis aitab kaasata 

õpetajaid projektitegevusse. Kooli kollektiiv osaleb kooli, 

linna, riigi ja rahvusvahelistes projektides ning Haridusameti   

konkurssidel, nt „Parim personaliprojekt 2015, 2016“; „MÕK 

2016“; projekt Türgi ja Azerbaidžani saatkonnaga 2017. 

Rahvusvaheline projektitegevus on juhitud ja süsteemne. 

2015-2017 osales kool Erasmus+;  LAK-õppe projekt 

Soomega 2014-2017; ja teistes projektides. Vt LISA 2 

Projektides osalemise mõõdikuks on osalejate soov ja 

arv, mis on järjest kasvanud ning arenguvestlusest 

saadud tagasiside. Projektide käigus külastasid õpetajad 

Euroopa riike ning kool võttis vastu külalisi. 2015, 

2016, 2017 külastas välisriike 55 õpetajat. Käidi Hiinas, 

Saksamaal, Soomes, Poolas, Itaalias, Leedus, Lätis; 

Gruusias, Venemaal, Gaanas, Birmal, Hispaanias, 

Türgis ja Inglismaal. 

Projektides osalemine on andnud võimaluse õpetajatel 

tõsta oma enesehinnangut ja aktiivsust. Tegijate eeskuju 

innustab ka teisi õpetajaid tegutsema. Tänu õpetajate  

aktiivsusele on aktiivsemad ka õpilased.  

Julgustada ja motiveerida 

pedagooge aktiivselt osalema 

vabariiklikes ja 

rahvusvahelistes projektides 

ning konkurssidel. 

Juhtkond on aktiivne 

töögruppides osaleja linna 

ja vabariigi tasandil. 

Koolidirektor on 2015, 2016.a jooksul osalenud SA Innove 

Keelekümbluskeskuse kvaliteediauhinna töörühmas; pidevalt 

haridusameti „Märka ja aita“ töögrupis; 2017 OSKA 

programmi töögrupis ekspert. R.Skatškova ja N.Presnetsova 

on osalenud „Õpetajalt õpetajale“ õppekava koostamisel ning 

olnud kaks aastat tegevad ise koolitajana, praegu osalevad 

lõimitud tegevuskava koolituse õppekava koostamisel. 

N.Presnetsova koolitab „Junior Achievement“ 

organisatsiooni kaudu vabariigi venekeelsete koolide 

õpetajaid aines „Mina, majandus ja ettevõte“. A.Jürgens 

osales INNOVE töörühmas KK tasemetöö väljatöötamisel. 

Juhtkonna (direktor, õppealajuhatajad, projektijuht) 

töögruppides osalemine on innustanud ka õpetajaid 

osalema ühiskondlikus tegevuses, nt õpetajad on 

olümpiaadimeeskondade liikmed, KKvõrgustiku 

liikmed. 

Kooli koostööpartnerite ring laieneb. Kooli tegevus ja 

kogemus pakub huvi ka välismaa partneritele, kes 

käivad koolis  õppimas. Osalemine töögruppides on 

tõstnud kooli mainet, huvi kollektiivi ja tema töö vastu.  

Kaasata rohkem töötajaid 

töögruppides osalema ka 

väljaspool kooli. 
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P.Alonov koolitas kevadel 2017 kahel korral Ukraina ajaloo 

ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid Ukrainas ning kool võttis vastu 

Ukraina õpetajate delegatsiooni 2017 septembris. 

Alavaldkond: sisehindamine 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Koolis on toimiv 

sisehindamise süsteem. 

Iga aasta on SH põhirõhk ühel õppe- ja kasvatuse valdkonnal, 

kord kolme aasta järel toimub SH kõigis koolielu 

puudutavates valdkondades. Aruanne esitatakse koolipidajale. 

Protsessi on kaasatud põhilised huvigrupid. SH kord 

vaadatakse üle regulaarselt ning viiakse sisse muudatused. 

Viimati muudetud 2017 kevadel. Vormide, mõõdikute ja 

vastutusalade väljatöötamisse oli kaasatud kooli MN.  

SH on koolis hästi toimiv. Vastutusalad on määratud, 

dokumendid on väljatöötatud. Sisehindamise kord koos 

lisadega on töötajatele kättesaadav kooli siseveebis. 

Sisehindamise süsteem on kõigi 

töötajate poolt vastuvõetud ja 

kõigile arusaadav. Vaadata üle 

koolis kasutusel olev SH 

dokumentatsioon efektiivsuse 

tõstmise eesmärgil.  

 

Alavaldkond: strateegiline juhtimine 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Koolis toimub regulaarne 

arengukava täitmise 

analüüs. 

Kooli arengukava 2015-2017 on analüüsitud. Eelmise 

perioodi arengukava analüüsist võtsid osa 12.kl õpilased 

ühiskonnaõpetuse tundide kaudu. 

On läbi viidud seminar uue arengukava 2018-2020 

koostamiseks kõigile huvigruppidele – personal, õpilased, 

l/vanemad.  

 

Arengukavas 2015-2017 püstitatud eesmärgid ja 

tegevuskava on ellu viidud.  

On koostatud 2018-2020 arengukava – koostöös 

huvigruppidega, kokku lepitud väärtused; sõnastatud 

missioon ja visioon. 

Õpilaste ettepanekud on arvestatud arengukavas 2018-

2020. 

Aktiivselt kaasata kõiki 

huvigruppe arengukava 

elluviimiseks. 

Personal on kaasatud 

juhtimisse. 

Kogu personal on kaasatud juhtimisse ÕN koosolekute 

kaudu. Õpetajad on kaasatud ainesektsioonide, erinevate 

töögruppide, projektides osalemise kaudu.  

On toimunud arengukava, sisehindamise korra, kujundava 

hindamise analüüs. Järjepidevalt tegutsevad töögrupid 

kinnitatakse õa alguses direktori käskkirjaga (MN, 

tervisenõukogu, hoolekogu esindajad ped.kollektiivi poolt, 

IKT-, nõustamis-, töökeskkonna, heategevuskomisjon). 

Erinevate ürituste läbiviimiseks moodustatakse ajutisi 

töögruppe, mida kinnitatakse direktori käskkirjaga. 

Juhtkonnaliikmed ja õpetajad on aktiivsed, ettevõtlikud, 

vastutustundlikud. Üritused on planeeritud ning 

kajastuvad aastaplaanis. Läbiviidud üritused 

analüüsitakse. Ürituste kohta on saadud positiivset 

tagasisidet (HKK, Teaduste nädal, Keskkonnanädal) vt 

LISA 3. 

Kaasata õpetajaid enam 

omaalgatuslikult osalema 

kooli tegevuses. 

Õpilaste ja õpetajate 

tunnustamise süsteem on 

uuendatud. 

Iga aasta esitab kool kandidaate vabariiklikule konkursile 

„Eestimaa õpib ja tänab“, Tallinna Noor õpetaja. 

Koolis on välja töötatud „Aasta õpetaja“ statuut. Iga aasta 

augustikuu ÕN koosolekul valitakse kooli aasta õpetaja. 

Valitud õpetaja foto paigutatakse kooli fuajeesse.  

 

 

 

Tunnustamisele esitatakse õpilasi klassijuhataja, aineõpetaj, 

ÕE poolt poolaastate kaupa. Tänu avaldatakse direktori 

Vaadeldava perioodi jooksul on õpetajad saanud 

tunnustust linna ja kooli tasandil. 

Kooli aasta õpetaja statuut on personaliga läbi arutatud 

ja parandused sisse viidud. On tehtud ettepanek – valida 

igal õa üks Tallinna Pae Gümnaasiumi aasta õpetaja, 

arvestades panust organisatsiooni arengusse, õpilaste 

arengut, koostööd huvigruppidega, tagasisidet õpilastelt, 

lastevanematelt.  

Parimatele õpilastele toimub direktori pidulik vastuvõtt 

õa lõpul, kuhu õpilased tulevad koos l/vanematega ning 

Töötada välja statuudid õpilaste 

tunnustamiseks erinevates 

kategooriates teiste koolide 

näitel. Innustada ja toetada 

personali osalema vabariiklikul 

konkursil „Eestimaa õpib ja 

tänab“. 
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käskkirjaga, e-kooli kaudu, tänukirjaga jne. Statuuti „Parim 

gümnasist“ on läbi arutatud ÕE-, hoolekogu- ja personaliga. 

Igast klassist alates II kooliastmest valitakse kiitusega aasta 

lõpetanud õpilased. I kooliastme õpilasi tunnustatakse 

kooliaasta pidulikul aktusel.  

ka l/vanemad saavad tunnustuse kooli poolt. 

Parimate gümnasistide fotod on igal aastal paigutatud I 

korruse fuajeesse. Tunnastamine tõstab õpilaste 

enesehinnangut. 

Kooli personal juhindub 

oma tegevuses kooli 

töökorralduse reeglitest ja 

ametijuhenditest. 

Uuendatud kooli tegevust reguleerivad dokumendid:kooli 

kodukord; töökorraldusereeglid; töötasujuhend; päevakord; 

õppealajuhatajate ametijuhend; avaliku konkursi 

korraldamise kord; kooli vastuvõtu- ja eelkooli  „Proventus“ 

kord. 

SH korras on parandused sisse viidud. Lühendatud on 

eneseanalüüsi vorm. Tagasiside küsimustikud on jäetud 

muutmata, mis annab võimaluse analüüsida ühtse vormi 

alusel kolme aasta tulemusi.  2017 uuendatud Töötajate 

sissejuhatava ja esmase juhendamise kord. 

Koolitöö korralduslikke dokumente vaadatakse üle ja 

korrigeeritakse järjepidevalt lähtudes seadusandlusest 

või muutuste vajadusest. Kooli dokumentatsioon on 

korras, osapooltele selge. Dokumentide olemasolu aitab 

vältida arusaamatusi osapoolte vahel ning aitab kaasa 

kooli häireteta tegutsemiseks. 

Töötajad on teadlikud kehtivatest töötervishoiu ja 

üldistest tööohutuse nõuetest ja õigusaktidest. 

 

Jälgida valdkonna puudutavat 

seadusandlust ning sellest 

lähtuvalt viia sisse muudatused 

kooli dokumentidesse. 

Ametijuhendid korrigeerida 

vastavalt tööülesannete 

muutumisest. 

Koolis on täiendatud 

olemasolev sümboolika. 

Koolil on aastate jooksul väljatöötatud sümboolika, mida 

pidevalt täiendatakse. 2015 oli sisseviidud koolivorm, mille 

väljatöötamisse olid kaasatud põhilised huvigrupid. 

Sümboolikaga saab tutvuda kooli kodulehel 

www.pae.tln.edu.ee  

Sümboolika omamine teeb kooli nähtavaks ja 

meeldejäävaks (meeneid kooli sümboolikaga kingitakse 

külalistele). Koolivormi kandmine kujundab 

ühtekuuluvustunnet. Tänaseks on koolivormi kandmine 

soovituslik 1.-6.kl. õpilastele. Vanemate poolt 

koolivormi sisseviimine leidis heakskiidu. 

Laiendada kooli sümbolite 

sortiment. Töötada välja 

riietusstiili elemendid III ja IV 

kooliastmele. 

Kooli juhtkonna tööjaotus 

on selgelt määratletud. 

Seoses õpilaste arvu ja töökoormuse suurenemisega olid 

vaadeldava perioodi jooksul toimunud juhtimisstruktuuri 

muudatused – lisandus 2 õppealajuhataja ametikohta; on 

olemas projektijuht, õpetaja haridustehnoloogi ülesannetega, 

õpetaja suhtekorraldaja ülesannetega, juhiabi, abiõpetaja. 

Uute ametikohtade juurdeloomine aitab kaasa koolipere 

töö optimeerimisele – töövaldkonnad ja vastutusalad on 

kindlaks määratud; ametijuhendid on koostatud; 

töötajatele, lapsevanematele ja õpilastele selgitatud. 

Selline lähenemine aitab võtta maha pingeid ning vältida 

arusaamatusi. Vt LISA 4 

Uued ametikohad luua vastavalt 

kooli vajadusele. 

Personal 

Alavaldkond: Personalivajaduse hindamine ja värbamine 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Juhtkond analüüsib ja 

hindab personali vajadust. 

Personali vajaduse hindamine toimub igal aastal jaanuaris-

veebruaris, mida arutatakse juhtkonna koosolekul, 

arvestatakse ainesektsioonide ettepanekuid. Puuduvate 

õpetajate leidmiseks on kasutatud programmi „Noored 

kooli“. 2015, 2016 tulid kooli inglise ja eesti keele õpetajad. 

Kool tunneb puudust kk klassiõpetajatest, aineõpetajatest. 

Kahjuks Tallinna Ülikoolist pole viimaste aastate jooksul 

tulnud ühtegi õpetajat. Tallinna linna sotsiaalse projekti 

kaudu on kool saanud abiõpetajaid. 2015 lõppes RKS projekt, 

koristusteenust korraldab kool. 

Õpetajate puudumise tõttu töötavad olemasolevad 

õpetajad suure koormusega. Rakendatakse ümberõpet, nt 

matemaatikaõpetaja - majandusõpetajaks, eesti keele 

õpetaja – inimeseõpetuseõpetajaks, VKK 

klassiõpetajaks, majandusõpetajaks kõikidel 

kooliastmetel, klassiõpetaja - geograafiaõpetajaks, eesti 

keele õpetajaid koolitatakse vkk klassiõpetajateks. 

Leitakse õpetajad ka teistest linna koolidest, pakkudes 

motiveerivat palka ja töötingimusi. Abiõpetajad on 

suureks toeks algklasside õpetajatele õppeprotsessi 

läbiviimisel ning HKK klassides õppematerjalide 

Motiveerida kooli vilistlasi 

õpetajateks õppima. Kaasata 

protsessi kõrgharidust omavaid 

l/vanemaid. 

http://www.pae.tln.edu.ee/
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ettevalmistamisel jms. 

Koristuse kvaliteet on muutunud paremaks. 

Alavaldkond: Personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Kooli juhtimisse on 

kaasatud MN  

MN on kooli juhtimisorgan, kuhu kuuluvad 

juhtkonnaliikmed, ainesektsioonide juhid. Kõik otsused, 

dokumendid arutatakse läbi, kooskõlastatakse, nt 

hindamiskord, töökorraldusereeglid jt. 

MN kaudu on personal kaasatud juhtimisse, 

otsustamisse. Õpetajate aktiivsus, teadlikkus ja vastutus 

on tõusnud.  

Suurendada MN liikmete 

panust otsuste vastu võtmisel. 

Kool võimaldab 

õpetajatele ametialast 

karjääri. 

Õpetaja töö kõrvalt on mitmed õpetajad saanud end teostada 

ka  mõnes teises koolielu valdkonnas, nt alates 2016.a 

õpetaja-haridustehnoloog, projektijuht, õpetaja-

suhtekorraldaja. Kahest koordinaatorist on  saanud 

õppealajuhatajad alates 2017. Abiõpetajast sai juhiabi. 

Selline lähenemine motiveerib õpetajaid, annab 

võimaluse eneseteostuseks, tõstab rahulolu ning soovi 

jätkata tööd koolis.  

Jätkata tingimuste loomist 

õpetajate karjääriredelil 

tõusmiseks. 

Töötajate 

motiveerimiseks on 

koolis toimiv 

motivatsioonisüsteem. 

Motivatsiooni- ja tunnustussüsteemis arvestatakse personali 

panust enda ja organisatsiooni arengusse. Koolis on välja 

töötatud tunnustamise ja motiveerimise süsteem, milles on 

arvestatud materiaalsed ja mittemateriaalsed tegurid 

(preemiad, lisatasud, vabad päevad, kooli esindamine 

erinevatel üritustel, kooli ühised üritused, väljasõidud jne).  

Tunnustamine toimub tänu avaldamise kaudu direktori 

käskkirjas, suuliselt, konkurssidel osalemise kaudu „Eestimaa 

õpib ja tänab“, „Noor õpetaja“, „Pae Gümnaasiumi aasta 

õpetaja“, „KK tegija“. 

Tunnustust saavad ka teised kooli töötajad, nt „Lasnamäe 

tegija“ auhinna on saanud raamatukoguhoidja, kooli valvur 

jne. 

Personali iga-aastane küsitlus käsitleb motiveerimise 

temaatikat. Vt LISA 5 

Iga aasta valitakse augustikuu koosolekul „Pae 

Gümnaasiumi aasta õpetaja“, kelle foto paigutatakse 

kooli fuajeesse, õpetaja premeeritakse koolitusreisiga 

vms. Iga aasta esitatakse noore õpetaja kandidaat, nt 

2015 A.Dergatsova, 2016 T.Gusseva, 2017 

A.Lihhodedova - Tallinna noor õpetaja. 2016; 2017 

Tallinna aasta õpetaja tiitli on saanud N.Presnetsova; 

I.Riitsaar, Tallinna koolijuht. Kooli tasandil on  aasta 

õpetajaks valitud A.Jürgens. Tunnustuse osalisteks on 

kõik personali liikmed, tõuseb motivatsioon. 

Palgasüsteemis arvestatakse 

koostöiste tegevuste mahtu 

õppijate arengu toetamisel. 

Julgustada õpilasi ja l/v esitama 

õpetajaid konkurssidele.  

Koolis on toimiv 

mentorluse süsteem. 

Koolis on välja töötatud  mentorluse süsteem, kus kogenud 

õpetajad toetavad noori ning kooli tulnud uusi õpetajaid. 

Tegevust koordineerib õppealajuhataja N.Presnetsova. 

Tegevuse toetamiseks on välja töötatud vorm, mida täidavad 

nii mentorid, kui mentiid. Mentorid tutvustavad kooli 

sisekorraldust, õppemetoodikat ning on tugiisikuteks 

sisseelamise perioodil (üks õa). 2017 olid mentorid määratud 

10 õpetajale. 

Õpetajad tunnevad kooli töökorraldust ja süsteemi. On 

julged ja jäävad kooli tööle. 

Korraldada vestlusring 

mentorite ja mentiide vastastiku 

tagasiside andmise eesmärgil. 

Alavaldkond: Personali arendamine 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Koolis toimiv personali 

hindamine on üks osa 

sisehindamisest. 

Personali hindamist toetavad dokumendid on: eneseanalüüs, 

sisekontroll, tunnivaatlus, arenguvestlus. Dokumentide 

ülevaatus toimub kord aastas juhtkonna koosolekul. Iga aasta 

on õpetajate eneseanalüüsi rõhuasetus ühel valdkonnal, nt 

2015 –IKT kasutamine, 2016 – ainetevaheline lõiming, 2017 

Sisekontroll ja eneseanalüüs on aluseks 

arenguvestlusele. Eneseanalüüs võimaldab hinnata 

tehtud tööd ning seada eesmärgid järgnevaks perioodiks. 

Tunnivaatlus ja sellele järgnev analüüs aitavad õppetööd 

paremini korraldada.  Arenguvestluse käigus räägitakse 

Arendada personali 

eneseanalüüsi oskust. 

Tõhustada 

õppealajuhatajatevahelist 

koostööd. Sisekontrolli kava 
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– kujundav hindamine. Sisekontrolli plaani koostavad 

õppealajuhatajad õa algul; tunnivaatluseks on olemas vorm; 

tagasiside õpetajatelt saadakse elektrooniliselt. Koolis 

rakendatakse lühivaatlusi, millel järgneb vestlus. Hinnatakse 

ka juhtkonna tööd tagasiside kaudu. 

läbi saavutused ja fikseeritakse õpetaja arenguvajadused.  

Tagasiside juhtkonna töö kohta aitab teha tööd 

ladusamalt, tõsta töö efektiivsust ning arvestada 

tagasiside käigus saadud ettepanekuid.  

tutvustada kollektiivile õa algul. 

Koolil on välja töötatud 

koolitusplaan, mis 

arvestab kooli 

arengusuundi. 

Personali koolitusplaan koostatakse lähtudes õpetajate 

eneseanalüüsist, sisehindamisest. Toimuvad koolisisesed- ja 

välised koolitused. Iga aasta märtsis toimub koolikonverents 

„Õpetajalt õpetajale“ 2015 – „IKT õpetaja töös“; 2016 –  

„LAK-õppe“; 2017 – „Kujundav hindamine“; samal teemal 

toimus oktoobris kogemuste vahetus Narva Vanalinna 

Riigikooli õpetajatega; Harjumaa Peetri kooliga ja Tallinna 

Mustamäe Humanitaargümnaasiumiga 2017 märtsis ja 

juunis; Tallinna Haridusameti ja kooli korraldatud 

ülelinnaline konverents „Sild lasteaiast kooli“ (eesti keele 

õpetamisest); aprillis 2017 kooli algatatud ja läbiviidud 

DIGI-konverents. ÕA jooksul toimus LAK-õppe koolitus 

kahele õpetajate grupile (kaasatud õpetajad ka teistest linna 

koolidest), LAKõppe kuu raames iga aasta aprillikuus 

toimuvad metoodilised päevad kolleegidele; IKT-alased 

koolitused ja konsultatsioonid M.Lusti eestvedamisel. 

Eripedagoogika koolitust on läbinud 20 õpetajat perioodil 

2015-2017. Toimub plaanipärane tundide külastus, 

kolleegidelt õppimine. 2017 alustatud arendusprojekt 

“Üldpädevuste kujundamine muutunud õpikäsitluses“ (SA 

Innove). 2015-2017 HEV koolituse on läbinud enamik kooli 

aineõpetajatest. 

Kõik koolitused, seminarid olid hästi ettevalmistatud ja 

läbi viidud. Esinejatena võttis osa suur hulk erinevate 

ainete õpetajaid. Tagasiside oli positiivne, ka Tallinna  

Haridusameti poolt. 

LAK-koolitused on väga populaarsed. N.Presnetsova ja 

R.Skatškova on tunnustatud koolitajad, mis aitab KK 

programmi juurutada koolis. 

Kujundava hindamise temaatika on endiselt päevakorras. 

Projekt “Üldpädevuste kujundamine muutunud 

õpikäsitluses“ (SA Innove) aitas paremini mõista 

üldpädevuste sisu ja realiseerimist õpetaja töö kaudu. 

Eripedagoogika tundmine aitab paremini planeerida ja 

korraldada õppe-ja kasvatuse protsessi, mis väljendub ka 

õpilaste õpitulemustes. Vt LISA 6 

Koolitusi planeerida lähtuvalt 

kooli arengusuundadest ning 

õpetajate tagasisidest ja 

arenguvajadusest. 

Jätkub personali DIGI 

pädevuse arendamine ja 

IKT rakendamine 

õppetöösse 

2015-2016 õa jooksul toimunud õpetajate väikerühma IKT-

alastel sisekoolitustel oli tugiisikuteks kaasatud õpilasi; 

õpetajaid nõustati individuaalselt. 2016-2017 õa M.Lust 

koostöös A.Mylnikovaga viisid läbi väikerühma koolitusi 

algajatele ja edasijõudnutele (15 õpetajat). 2016-17 olid 

läbiviidud kõik tasemetööd e-vormis. Aineõpetajad ja 

õpilased said katsetada e-tasemetööde keskkonda ning teha 

järele eelnevate aastate e-tasemetöid. Õa algul toimusid 

lahtised tunnid, kus õpetajad näitasid, kuidas nad kasutavad 

nutivahendeid. 05.04.2017 toimus Tallinna vene õppekeelega 

koolide õpetajate digikonverents, milles osales 21 Tallinna 

õppeasutuse esindajad, üle 60 in.  

Õpetajad kasutavad aktiivselt arvutiklassi, 

tahvelarvuteid, sülearvuteid ainetundide läbiviimiseks, 

julgevad abi küsita haridustehnoloogilt, õpilastelt. 

Koostöö on muutunud efektiivsemaks. Õpetajad loovad 

ja kasutavad enda koostatud õppematerjale, e-keskkondi 

õppe-eesmärgil. 

8.b klassi õpilane Dmitri Sobolev kaitses edukalt 

loovtöö teemal “3D printeri kasutamine” ja sai Eesti 

Tööõpetajate Seltsi auhinna “3D kuuseehe” konkursil. 

2016-17 läbi viidud 20 õpetajate individuaalset 

nõustamist. M.Lustil koostöös A.Mylnikovaga on välja 

töötatud enesehindamismudel “Nutimajakas” õpetajate 

digipädevuse arengu hindamiseks. Vt LISA 7 

Tasemetööde täitmine kulges mõningate häiretega. 

Koostada koolitusgraafik, 

kaasates abivajavaid õpetajaid.  

Tutvustada õpetajatele 

enesehindamismudelit DIGI 

valdkonnas. 

Moodustada digikonverentsi 

ettevalmistamiseks 

koolidevaheline rühm. 

Jätkata lahtiste tundide 

läbiviimise praktikat üksteiselt 

õppimise eesmärgil. 
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Konverents õnnestus (tagasiside põhjal). Tõusnud on 

õpetajate ja õpilaste oskus DIGI vahendite kasutamisel. 

Ressursid 

Alavaldkond: Eelarve 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Kool planeerib ja 

analüüsib ressursse, otsib 

ja leiab võimalusi 

omatulu suurendamiseks 

vastavalt arengukava 

tegevuskavale. 

Igal aastal koostatud eelarves arvestatakse personali vajadusi 

õppevahendite ja inventari muretsemisel. Toimub 

iganädalane eelarve ning arvete tasumise analüüs koostöös 

majandusjuhataja ja direktor. Igakuiselt esitatakse aruanne 

juhtkonna koosolekule. Kord aastas kalendriaasta lõpul 

toimub aruandlus kollektiivile ja hoolekogule. Kaks korda 

aastas korrigeeritakse omatulu – mai, september. Ressursse 

suurendatakse ka projektides osalemise kaudu. HA 

eelarveosakonnaga on hea koostöö. Küsimuste tekkimisel 

saab kool alati abi eelarve osakonna spetsialistidelt 

probleemide lahendamisel. Viimase kahe aasta jooksul 

toimus igapäevane tasutud arvete laekumise monitooring, 

mida teostab juhiabi, nt igakuiselt väljastab kool 1570 arvet: 

1045 – inglise keel; 301- Liberi; 171-   Proventus; 13 -  

prantsuse keel; 32 -  matemaatika; 8 -  ruumide renditasu 

arvet. 

Järjepidev ressursside analüüs võimaldab ülevaadet 

finantssituatsiooni hetkeseisust ning õigeaegset 

korrigeerimist. Kooli eelarve on tasakaalus. 

Finantsdistsipliini rikkumisi ei ole.  

Iga aastaga suureneb omatulu  2015 – 264 720 eur; 2016 

– 279 000 eur; 2017 – 298 949 еur. Tasulistes 

huviringides osalevate õpilaste arv on säilinud ning 

suurenenud. Võlgnikud puuduvad.  Lisafinantseerimist 

saadakse ka projektidest. Projektidest saadud tulu ning 

omatulu maht võimaldab investeerida õppe- ja 

kasvatusprotsessi lisaressurssi, nt õpetajate töökavades 

planeeritud õppekäigud on õpilastele tasuta. Selline 

lähenemisviis  tõstab õpilaste õpimotivatsiooni ja huvi 

õppimise vastu. Õpetajate tähelepanekute järgi õpilaste 

aktiivsus kasvab. Aitab MÕKi rakendada.  

Eelarve planeerimisel lähtuda 

kooli prioriteetidest.  

Tagada vanemate ja õpilaste 

rahulolu õppekavavälistes 

ringides osalemisega. Koostada 

kava 1.-4.kl ja 5.-10.kl lähtuvalt 

lõimitud õpetajate töökavades 

planeeritud õppekäikudest, mis 

on õpilastele tasuta. 

Alavaldkond: Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Kool panustab materiaal- 

tehnilise baasi 

arendamisse. 

Kool on varustatud kõige vajalikuga õppe- ja 

kasvatusprotsessi läbiviimiseks. Remonditööde mahtu 

hinnatakse iga õppeaasta lõpus, tööde läbiviimine on 

planeeritud suveperioodile. 

Maja tehnohooldus toimus plaanipäraselt. Kool võimaldab 

õpetajatele enda koostatud materjalide printimist, 

paljundamist, lamineerimist, köitmist, varustades vajaliku 

materjaliga. 

Koolimaja on iga aastaseks õppetegevuseks valmis: kõik 

tellitud õppematerjalid on olemas. Kooli kabinetid on 

vormistatud lähtuvalt KK põhimõtetest – „rääkivad 

seinad“, plakatid, mängud jms. Kõik vajalikud töölehed 

paljundatud, kasutusel on enda loodud unikaalsed 

õppematerjalid. 

Ruumid on varustatud mööbliga vastavalt õpilaste arvule 

ja vanusele (erineva kõrgusega lauad). Soetused   2015 – 

puurpink poiste tööõpetuse klassi, muusikariistad, Epson 

projektorid 8 tk, pesumasin koristuse teostamiseks jpm; 

2016 – uuendati DIGI-vahendeid (2 Smart-tahvlit, 2 

projektorit, 7 monitori, ekraan aulasse, koopiamasin jms, 

digiklaver; muusikapillide komplekt, puurpink, 35 

aknarulood jne;  2017 on osaliselt teostatud remont – 17 

kabinetti, restaureeritud koolimaja välisuksed, võimla 

ning kab. 205, 212 uksed. Teostatud aula põrandapinna 

täielik uuendamine. Mudilaskoori lauljatele õmmeldi 

eesti rahvariided. 

Uue arengukava koostamisel 

arvestada loodusainete 

õppesuuna arendamist. 

Leida võimalus füüsilise 

keskkonna parendamiseks – 

suur õpilaste arv, vähe pinda. 

Jätkata juurdeehituse taotluse 

protsessi. 

Rakendada avatud klassiruumi 

põhimõtteid. Otstarbekalt 

kasutada interaktiivseid 

õppematerjale. 



13  

Alavaldkond: Säästlik majandamine ja keskkond 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Kõikidel huvigruppidel 

luuakse ühine arusaam 

keskkonnasäästlikust 

arengust. 

Koolis toimiv monitooring aitab välja selgitada ressursside 

ülekulu: WC-paber, seep, vesi, elekter, paljundus. On 

korraldatu jäätmete sorteerimine. 

 

Monitooringu läbiviimine ja selgitustöö aitab kaasa 

ressursside ratsionaalsele kasutusele. See omakorda  

võimaldab rahalisi vahendeid kokku hoida. Õpilased on 

teadlikud jäätmete sorteerimise vajadusest. 

Õppe- ja kasvatustöö plaanis 

näha ette meetmeid (projektid, 

uuringud) kasvatamaks 

õpilastel ressursse säästvat 

hoiakut. 

Kooli töötajatele ja 

õpilastele on tagatud 

turvaline õpikeskkond. 

Toimub iga-aastane töökeskkonna-alane rahulolu küsitlus. 

Kool teeb koostööd firmadega kooliruumide ergonoomia 

parendamiseks - 2017 ostetud töökeskkonda parendavad 

seadmed juhiabile; direktorile, kantseleijuhatajale, 

kollektiivile (selja massaažiseade). Regulaarselt viiakse läbi 

häireõppust õpilastele ning koolitusi „Käitumine 

kriisiolukorras“ (viimane oktoober 2017). Koolis on 

kriisimeeskond ning kriisiolukorras tegutsemise kord. 

Toimub efektiivne koostöö Linnavalitsuse ja Haridusametiga 

kooli füüsilise keskkonna parendamiseks. Õpetajate palvel on 

paigaldatud pimendavad rulood akendele. Samuti on 

paigaldatud hoiatavad ribad trepiastmetele, käsipuudele, 

välistrepile, garderoobi viivale trepile. Ümberkorraldatud on 

sõiduautode liiklus kooli territooriumil (kooskõlastatud 

hoolekoguga). Linna algatusel on koostatud projekt 

koolimaja juurdeehituseks. 

Üldine rahulolu töökeskkonnaga on stabiilselt kõrge, 

kuigi 2017 on märgata mõningat langust, mis on 

tungitud suurest õpilaste arvust, ruumide puudumisest, 

tööst kahes vahetuses.  

Õpilaste liiga suur arv klassides (kuni 34 õpilast) on 

negatiivseks näitajaks.  

Nimetatud meetmed aitavad tõsta õpilaste ja õpetajate 

turvalisust kooliterritooriumil ja kooliruumides. 

Jälgida uuendusi töökoha 

ergonoomia parendamiseks 

(ressursside olemasolul). 

Jätkata juurdeehituse projekti 

elluviimist. 

Paigaldada sissesõidule 

tõkkepuud. 

Alavaldkond: Inforessursid 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Koolis kasutatakse 

infotehnoloogiat 

sisekommunikatsiooni 

ning info- ja 

teadmusjuhtimise 

toetamiseks. 

Koolis toimub DIGItaristu täiendamine õpetajate ja õpilaste 

digipädevuste paremaks ja järjepidevamaks arendamiseks. 

On koostatud digiplaan, kus on tehtud valdkonna analüüs 

hetkeseisust ning kajastatud eesmärgid ja tegevused 

järgnevaks perioodiks. 

Digivaldkonna arengut toetab Tallinna linn. 

Kooli DIGItaristu täieneb iga aastaga: viimasel aastal on 

kool saanud 30 sülearvutit; 30 tahvelarvutit; 2 

laadimiskappi, 2 projektorit, 20 Ipadi, 2 

digidockaamerat. Kool jälgib selle valdkonna uuendusi 

ning toetab nendega õppetegevust, nt Avita e-õpikud 

mälupulgal „Opiq“.  Kool on kaetud WiFiga 98% 

ulatuses.  Õpilaste digikompetentsi arendamiseks 

varustab kool õpilasi vajalike seadmetega.  

Igal aastal vaadata üle ja 

täiendada vajalike seadmetega 

Digi-taristut (katta WiFiga 

100% kooli pindalast). Luua 

õpilastele interaktiivne digi ja 

õpikeskkond. 

 

Koolis kindlustatakse 

sise- ja väliskasutajatele 

ligipääs vajalikule infole. 

Info liikumiseks kasutab kool mitmeid kanaleid: infostend, 

ekraan kooli fuajees, e-post, siseveeb, kodulehekülg, 

facebook, kooliraadio  jt. 

Infoliikumises on õa jooksul olnud vajakajäämisi – e-

posti kirju loetakse ebaregulaarselt, infot ei jälgita. Selle 

põhjuseks on õpetajate suur koormus. 

Viia kogu koolisisene 

infoliikumine e-keskkonda. 

Koolitada personal kasutama 

Google Drive’i. 

Huvigrupid ja koostöö 

Alavaldkond: Koostöö huvigruppidega 

Kool korraldab koostööd 

l/vanematega, lähtudes 

Toimub aktiivne koostöö lastevanematega eelkoolis 1.kl 

komplekteerimisel. Kolm korda aastas toimuvad l/v päevad; 

Kooli ja vanemate koostöö on juhitud, sh hoolekogu ja 

lastevanemate kooli kaudu. L/vanemad on teadlikud 

Jätkata koostööd 

lastevanematega, sh ka 
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õppeasutuse arengu- ja 

tegevuskavast ning 

väärtustest.  

kord aastas - üldkoosolek. Juhtkond külastab lastevanemate 

klassikoosolekuid. Kool korraldab iga-aastaseid ümarlaudu 

piirkonna lasteaedadega ning kooliõpetajad ja lapsevanemad 

on kutsutud esinema lasteaedadesse (nt Suur-Pae, Arbu, 

Sikupilli l/aed jt), kus tutvustatakse kooli edulugusid õpilaste 

osalemisest KK programmis. Lapsevanemaid ärgitatakse 

osalema KK Lastevanemate Liidus, lastevanematele on 

kättesaadav Lastevanemate Liidu ajaleht. KK programmi 

tutvustamiseks on koostatud teavik, mida jagatakse 

lastevanematele lapse programmi sisseastumisel ja 

külalistele. KK klasside lapsevanemad on esindatud 

hoolekogus, kelle roll on kaasa rääkida kooli 

põhidokumentide koostamisel (nt põhimäärus, arengukava, 

kooli õppekava jne). Lapsevanemad on aktiivsed üritustel 

osalejad (nt õppekäigud, klassiüritused, konverentsid, 

lahtised tunnid, ümarlauad jne). 

Arengukava 2018-2020 väljatöötamises osalesid hoolekogu  

ja l/vanemate koosolekul visiooni, missiooni, väärtuste 

sõnastamisel. L/vanemaid kaasatakse esinemistesse, nt 2016 

jõulukontserdi üks juhtidest oli lapsevanem. Aktiivselt 

osalevad l/vanemad heategevuslaatadel ja -kontsertidel, kooli 

üritustel ja karjääripäeval. Aastaid tegutseb MTÜ Pae 

Heategu. Õa jooksul töötas lastevanemate kool, kus 

külalisesinejateks olid nii Eesti, kui ka välisriikide 

haridusspetsialistid. 

õppetööd reguleerivatest dokumentidest ja õppetöö 

korraldusest, koolis toimuvatest üritustest, projektidest 

ning on aktiivsed kaasa lööjad. Vanemad märgivad 

kooli positiivset sisekliimat. Iga aastaga kasvab õpilaste 

arv nii 1.kl astujaid, kui ka 10.kl. astujaid. L/v aktiivselt 

külastavad lastevanemate päevi. L/v on aktiivsed 

üritustel osalejad, nt jõulu heategevuskontserdi juhiks 

oli Julia Stepanova. Osalevad õppekäikudel, 

klassiüritustel, konverentsidel, külastavad  lahtisi tunde, 

ümarlaudu jne). Lastevanemate kooli külastatavus oli 

väike, vähe reklaami. Kooli töötajad olid passiivsed 

osalemisel ja propageerimisel lastevanemate hulgas. 

MTÜ on saanud tunnustust linna tasandil 2015.a „Aasta 

heategu“. 

lastevanemate kooli kaudu. 

Planeerida koolitused 

vanematele teavitamaks 

õpingute jätkamise võimalustest 

peale PK ja G lõpetamist 

(tagasiside vanematelt). 

Leida ressursse lastevanemate 

kooli tegevuse aktiviseerimiseks 

Alavaldkond: Huvigruppidega koostöö hindamine 

Koolis on välja töötatud 

ja toimuvad 

rahuloluküsitlused 

l/vanematele 

Viiakse läbi iga-aastane elektrooniline ja suuline (vestlus) 

rahuloluküsitlus. Kõik küsitlused viiakse läbi 

elektrooniliselt. On loodud küsitluse läbiviimine ja 

andmete töötlemise eest vastutav töögrupp, kuhu kuuluvad 

infojuht, psühholoogid, sotsiaaltöötaja, direktor. 

 

Tagasiside tulemused on analüüsitud ning tulemused 

esitatud l/v üldkoosolekul. Kool arvestab saadud infot 

õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ning 

tegevuskava koostamisel. 

Lapsevanemate ja õpilaste rahulolu kooliga on 

säilitanud stabiilselt kõrge positsiooni, viimasel 

vaadeldava perioodi aastal on pisut langenud mõnes 

valdkonnas, mille põhjuseks on suur õpilaste arv koolis, 

õpetajate suur koormus.  Vt LISA 5 

Struktureerida, uuendada 

tagasisideküsimustikud. 

Alavaldkond: Koostöö partneritega  

Partneritega 

tegevusvaldkonnad on 

laiendatud, olemasolevad 

hoitud, uued leitud. 

Koolil on välja kujunenud head partnerlussuhted 

muuseumide ja ühiskondlike organisatsioonidega (nt 

Rahvusarhiiv, Tallinna Giidide Ühing, Eesti 

Vabaõhumuuseum, Jääajakeskus, RMK, KIK, Tallinna 

Botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Tervishoiu 

Tänu laiale partnerite ringile on tekkinud paremad 

võimalused MÕKi rakendamiseks igapäeva töösse. 

Õpilastel on suuremad võimalused tutvuda ja õppida elu 

ka väljaspool kooli ja klassiruumi. Silmaring on 

laienenud, teadmised omandatakse paremini. Tagasiside 

Iga õa alguses koostada 

õppekäikude, külalisõpetajate 

tundide jms kava ning 

tutvustada seda aineõpetajatele 

töökava planeerimise eesmärgil. 
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Muuseum, Lennusadam, Tallinna Loomaaed jne), 

ülikoolidega (nt TLÜ, TÜ, TTÜ, Eesti Sisekaitseakadeemia, 

Maaülikool jt). Tegevust toetab Haridusamet ja 

Haridusministeerium (rahaline ja moraalne tugi). Partnerite 

ring laieneb (nt Junior Achievement, Tagasi Kooli, Huvitav 

Kool, Tervise Arengu Instituut, Politseiamet jt). Keeleõppe 

arendamist on toetanud Konfutsiuse Instituut, Soome 

Instituut, Goethe Instituut.  

on väga positiivne. Tihedad koostöösuhted partneritega 

on aidanud rakendada teema- ja karjääriõpet, millest on 

kujunenud kooli eripära. 

Keeleõppe on toetatud õppematerjalidega. Õpilastele 

korraldatakse kohtumisi keelekandjateda keelepraktika 

eesmärgil. 

Toimub kogemuste 

vahetamine 

partnerkoolidega 

kohalikul ning 

rahvusvahelisel tasemel. 

Koolil on aastatega välja kujunenud partnerlussuhted paljude 

Eesti ja välismaa koolidega. Õpetajad jagavad kogemusi 

esinemiste, koolituste kaudu. Kooli külastas Kuressaare 

Gümnaasiumi pedagoogiline kollektiiv, märts 2015; juhtkond 

vahetas kogemusi Saaremaa Ühisgümnaasiumi juhtkonnaga, 

oktoober 2016; õpetajad külastasid Mustamäe 

Humanitaargümnaasiumi, juuni 2017. 

Erasmus+ projekti raames,  UNESCO ühendkoolide 

võrgustiku kaudu külastasid õpetajad ja õpilased mitmeid 

riike.  

Kooli kollektiiv tutvus augustis 2015 Minski kool № 

63;juunis 2016 Peterburi kool № 312; juunis 2017Moskva 

kooli №1212 töökorraldusega Vt LISA 8 

Koostöös partneritega on kool parimate praktikate jagaja. 

Aruande perioodi jooksul on kooli avatus ja valmidus 

kogemusi jagada toonud huvilisi ja laiendab partnerite 

ringi. Edukas esinemine vabariiklikul KK konverentsil 

(S.Kolobova, N.Presnetsova) tõstis veelgi huvi koolis 

tehtava vastu. Välismaalt saadud kogemus rikastab 

õpetajaid, loob võimalusi partnerluse arendamiseks ja 

õpilaste kaasamiseks tegevustesse. 

Jätkata tegevust kooli saavutuste 

tutvustamiseks ning teiste 

koolide kogemustega 

tutvumiseks. 

Rakendada oma töösse 

partnerkoolidelt saadud head 

praktikad. 

Koolitegevuse 

kajastamine meedias aitab 

kujundada ja hoida 

positiivset kooli mainet. 

Kooli tegevuse kajastamine meedias (ajalehed, TV, raadio) 

toimus järjepidevalt aasta jooksul tänu töötajate aktiivsusele 

ning suhtekorraldaja olemasolule (V.Rudenko) koolielu ja-

probleeme kajastavatel küsimustel (I.Riitsaar, P.Alonov, 

N.Presnetsova, M.Lust, V.Rudenko, T.Gusseva,  

gümnaasiumi õpilased). Lingid esinemiste kohta on 

kajastatud kooli kodulehel, vt meediaallikate nimekirja: 

http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/ulevaade-

koolist/kool-meedias). Info kooli veebilehel regulaarselt 

uuendatakse ja täiendatakse. Alates 2015/16 õa on olemas ka 

kooli leht sotsiaalvõrgustikus Facebook. Link kooli 

facebookile: https://www.facebook.com/pae.kool/ 

Infot vahendatakse ka kooliraadio kaudu. 

Koostöö meediaallikatega annab koolile võimaluse 

endast ühiskonnale rääkida ja end näidata. Viimaste 

aastate jooksul on meie koostöö meediaga suurenenud. 

Kooli tuuakse palju väliskülalisi. Tagasiside on väga 

positiivne. Tänu koostööle meediaallikatega tõuseb 

kooli maine, mis tekitab huvi lapsevanematel ja 

meelitab kooli uusi õpilasi.  

Infovahetus on muutunud kiiremaks ja 

informaalsemaks. 

Jätkata tegevust. Leida töölt 

lahkunud  töötaja asemele 

suhtekorralduse tegevuse 

jätkamiseks asendaja. 

Õppe- ja kasvatustegevus 

Alavaldkond: Õppetegevus 

Lähenemisviis Rakendamine Tulemus Parendus 

Läbimõeldud kooli 

komplekteerimine aitab 

õppe- ja kasvatusprotsessi 

Vaadeldava perioodi jooksul on õpilaste arv koolis kasvanud 

1. ja 10.kl õpilaste arvelt. 2015 – 936 õpilasi; 2016 - 1100; 

2017 – 1170 õpilast, 43 klassikomplekti (9.D on ühe õpilase 

Kooli mahutavus on 750 õpilast. Tänaseks on see arv 

ületatud, mis tekitab olukorra, kus kool on sunnitud 

korraldama õppetööd kahes vahetuses, mis paneb 

Piirata õpilaste vastuvõtt 

kõikidesse klassidesse. 

Planeerida õppetöö korraldamist 

http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/ulevaade-koolist/kool-meedias
http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/ulevaade-koolist/kool-meedias
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tulemuslikult korraldada. klass). Keskmine klassitäituvus on 28 õpilast. Klassiti ei ole 

see ühtlane – on klasse 34 õpilasega, kuid ka 19 õpilasega 

klasse. Väikesearvulised on enamasti VKK klassid. Samas 

vastupidiselt - 2017 septembris komplekteeriti 5.D kl 14 

õpilasega, kuna ülejäänud õpilased suundusid HKK 

klassidesse. Gümnaasiumiastme õpilaste arv on kasvanud – 

2014/2015 – 87; 2017/2018 – 147 õpilast. Koolis on KK 

klasside ülekaal võrreldes vene õppekeelega klassidega 

l/vanemaid otsima teist kooli, et õpilane saaks jätkata 

tegevust huviringis. Ühes vahetuses õpib ligi 1019 

õpilast, mis on koolile üle jõu käiv, kuna tekib raskusi 

toitlustamise korraldamisega, õppetegevuse 

korraldamisega – puudub võimalus klassid jagada 

rühmadesse võõrkeele tundideks ja eestikeelsete ainete 

õpetamise tundideks. Tekkinud olukord näitab viimase 

aasta  tagasiside põhjal rahulolu langust. Vt LISA 5 

väljaspool kooli (muuseumid, 

õppekäigud, õuesõpe, avatud 

klassiruum). 

Kooli õppekava arvestab 

õppetegevuse prioriteete: 

keelekümblus; lõimitud 

töökavad, ainete 

õpetamine eesti keeles 

gümnaasiumis; õpilaste 

arengu toetamine 

õppekavaväliselt.  

Õppetöö planeerimisel lähtub kool MÕKi põhimõtetest. 

Kooli õppekava uuendamine arvestab kool prioriteete 

hariduspoliitikas – elukestvaõppe strateegia, karjääri 

kujundamine. KK kajastub KÕKis. MÕK põhimõtted on 

rakendatud igapäevasesse töösse: põhikooli klassidele on 

koostatud lõimitud õpetajate töökava, koos õppekäikudega; 

gümnaasiumiastme õpilased osalesid projektides. 

Karjääriõpetus toimub maksimaalselt väljaspool kooli ning 

külalisõpetajate kaasamisel. 

On tehtud  põhikooli ja gümnaasiumi õppekava sisu analüüs  

ja ainekavade analüüs ja süstematiseerimine. 

 

Tänu MÕKi põhimõtete rakendamisele on tõusnud huvi 

õpitavate ainete vastu (tagasiside tulemused).  

Materjalid on kättesaadavad ja asuvad kooli siseveebis. 

Sisseviidud muudatused: on täiendatud lõimingu ja 

õppeprotsessi osa. Kõik gümnaasiumi ainekavad on 

sorteeritud, täiendatud ja uuendatud ning on 

kättesaadavad kooli kodulehel. Töökorraldus on õpilaste 

ja personali vajadusi arvestatav (ainetevaheline lõiming, 

kujundav hindamine, üritused jne). On koostatud VKK 

ja HKK lõimitud õpetajate töökavad 1.-9. kl. ning 10.kl 

(lõimingu teemaks karjääriõpetus), 11.kl (uurimistöö). 

VKK koostatud ühine arenguringi tegevuskava. 

Alustatud venekeelsete klasside lõimitud töökava 

koostamine. 

Kõigil aineõpetajatel rakendada 

meetodeid lähtudes MÕKist ja 

LAKist. Tugevdada koostööd 

aineõpetajate ja klassiõpetajate 

vahel vene õppekeelega 

klassides ning KK ja 

venekeelsete klassiõpetajate 

vahel. 

 

Eesti keele paremaks 

omandamiseks on 

rakendatud KK 

programm, mis on 

kooskõlas kooli missiooni 

ja visiooniga. KK arengu 

toetamiseks on koolil 

olemas süsteem. 

Juhtkond, KK kogukond, sh KK õpetajad innustavad 

kolleege KK-põhimõtteid järgima. On kindlaks tehtud  

asutuse arengu toetamiseks olulised KK-ga seotud 

koostööteemad ja moodustatud koostöörühmad. Algatatud 

projektid toetavad KK arengut. Töökorralduses on arvestatud 

koostöö ja meeskonnatöö vajadusi. Keelekümblusmaterjalid 

tehakse kõikidele kättesaadavaks. KK õppealajuhataja VKK 

koordinaator korraldavad KK valdkonna tegevusi ja 

infoliikumist süsteemselt ning informeerivad personali KK 

valdkonnas toimuvast (e-mailide, GOOGLE’docsi ja 

infostendi kaudu). Igal nädalal toimuvad VKK õpetajate 

infotunnid, HKK õpetajate koosolekud toimuvad kord 

veerandis ning suhtlemine toimub e-kanalite kaudu. 

Toimuvad koolisisesed koolitused. 

Õpetajad on rahul KK juhtimise ja omavahelise 

koostööga. 

Koolisisesed koolitused aitavad õpetajatel saavutada 

ühtset arusaama LAK rakendamisel. 

Koostöös partnerkoolide ja lasteaedadega algatatud KK 

arengut toetavad projektid aitavad tõsta õpilaste eesti   

keele arengut. Vt LISA 2, LISA 8 

Kaasata vene õppekeelega 

klassides töötavaid õpetajaid 

rohkem rakendama KK 

põhimõtteid. Koostada lõimitud 

materjalide kogumik. Koostada 

lõimitud õpetaja töökava vene 

õppekeelega klassidele 1.-4.kl. 

 

Õppetulemuste 

hindamiseks on koolis 

rakendatud monitooring. 

Õppetulemuste monitooring on süsteemne tegevus, mis 

hõlmab endasse välja töötatud monitooringu süsteemi – 

õppeaasta, tasemetööde, põhikooli lõpueksamite ning 

riigieksamite tulemusi. 

Monitooringu ja teiste õppetegevuse tulemustega saab 

tutvuda vt LISA 6. 

Töötada välja meetmed 

tulemuste parendamiseks. 

Uurimis-, loov- ja Koolis on välja töötatud uurimus-, praktiliste- ja loovtööde PK õpilaste tööd on väga erinevad nii sisult kui ka Viia läbi uuendatud uurimistöö 
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praktilise tegevuse 

korraldamine arendab 

õpilaste loovust ja 

ettevõtlikkust. 

juhend, mis 2016/2017 õa lõpus täiendatud, parendatud. 

Põhikooli tööde kaitsmised toimusid 2017 mais. 

Gümnaasiumiastme uurimistööde korras on muudatusi – 

eelkaitsmise sisse viimine 10.kl lõpus ning soovituslik 

kaitsmine 11.kl lõpuks. 

vormistuselt. Osa õpilasi avas töö kaudu oma 

loomingulise  potentsiaali. Teised vajasid tugevat 

õpetaja juhendamist nii teema valikul kui ka töö 

tegemisel. Tööde maht ja kvaliteet on ebaühtlane. 

2016/17 kõik 10.kl õpilased läbisid eelkaitsmise, 11.kl 

uurimistööd on kaitstud õigeaegselt; 4 õpilast kaitsevad 

töid 12.kl.  

juhendi seminar õpetajatele,  

õpilastele ja l/vanematele. 

Tagada IKT-alane tugi õpilastele 

tööde ettevalmistamisel. Kaasata 

l/v juhendamisse. Algatada 

parimate kogemuste jagamist 

koolis (nt. konverentsid). 

Kool arvestab õpilaste 

hariduslikke erivajadusi 

läbi järgmiste 

tugimeetmete. 

Tööks HEV-õpilastega on koolis olemas HEV koordinaator, 

moodustatud tugikomisjon, kuhu kuuluvad tugispetsialistid – 

sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed. Kord kuus 

toimuvad komisjoni koosolekud, on koostatud tegevusplaan 

õppeaastaks, väljatöötatud vajalikud dokumendid, nt õpilase 

arengukaart. Vajadusel komisjoni töösse kaastakse 

aineõpetajaid, klassijuhatajaid, lapsevanemaid.  

Komisjoni töö on efektiivne. Vajalikud dokumendid on 

olemas ning neid on tutvustatud pedagoogilisele 

personalile. Komisjoni töö on juhitud – kõigil liikmetel 

on olemas ametijuhendid ning välja töötatud kord. Töö 

õpilastega on muutunud sisukamaks – alates 2.kl kuni 

4.kl töötavad tasemerühmad matemaatikas ja emakeeles. 

Õpitulemused on paranenud, õpilased omandavad 

teadmisi neile sobivas tempos, grupi täituvus on väike 

ning õpetaja saab rohkem osutada tähelepanu igale 

õpilasele. Tasemeõpe on rakendatud ka põhikooli 5.-9.kl 

matemaatikas ning inglise keeles. Vähenenud on IÕK 

õppivaid õpilasi. Puuduvad koduõppel olevad õpilased. 

Iga aasta viia läbi tasemeõpe 

tulemuslikkuse analüüs ning 

lähtuvalt sellest kaaluda 

tasemeõpe jätkamist. 

Kooskõlastada kooli 

dokumendid kehtiva 

seadusandlusega. 

Ettevalmistusel 

iseseisvaks eluks on 

gümnaasiumi- ja 

põhikooliastmes 

rakendatud 

karjäärinõustamise 

teenused. 

Karjääri planeerimine on kooli õppekava osa. Teadmisi 

saavad õpilased gümnaasiumiastmes läbi valikaine 

(karjääriõpetus 10.-11.kl), põhikoolis „Mina, majandus ja 

ettevõte“ tunni kaudu. Õppekäigud ja külalisõpetajate 

tunnid on õppetegevuse lahutamatu osa. Toimub aktiivne 

koostöö Rajaleidja Karjäärikeskusega. Õpilased on ise 

õppeprotsessi korraldajad. Õpilastele organiseeritakse 

kohtumised erialade esindajatega ning õppekäigud 

õppeasutustesse ja ettevõtetesse. Toimuvad töö– ja 

tudengivarjupäevad, temaatilised haridusprogrammid ja 

õppekäigud. Aastaid toimub koolis karjääripäev – 

märtsikuus, kus lapsevanemad ja erinevate alade 

spetsialistid jagavad õpilastega oma muljeid professionaalse 

identiteedi kujunemisel ning kirjeldavad oma töökogemusi. 

Kaasatud on l/v ja vilistlased. Traditsiooniliselt antakse 

õpilastele vajalikku infot õppeasutuste ja erialade kohta ning 

külastatakse üritusi: Noorte infomess Teeviit, 

Karjäärikompass, Haridus ja karjäär, õppeasutuste avatud 

uste päevi. 

Õpilased on teadlikud edasiõppimise võimalustest nii 

Eestis, kui ka välismaal. Õpilased mõistavad hariduse ja 

tööturu vahelisi seoseid, tunnevad tööturu suundumusi, 

erinevaid töövaldkondi, jälgivad kohaliku ja 

rahvusvahelise tööturu tendentse, oskavad hinnata oma 

eeldusi, soove ja võimalusi karjäärivalikute tegemisel 

ning leida infot elukutsete, ametite ja haridusvõimaluste      

kohta. Õpilastel on teadmised CV koostamisest, info 

leidmisest, käitumisest tööintervjuul, töötaja õigustest ja 

kohustustest. Õpilased oskavad oma tööd iseseisvalt 

planeerida ning võtavad vastutuse oma karjääri 

kujundamise eest. Eriti aktiivseks muutus tegevus  

2016/2017. õa just tänu väga hästi planeeritud ja 

korraldatud õppele, tänu millele 11.kl. õpilased on juba 

teinud teadliku valiku tulevase elukutse suhtes. Selle 

valdkonna eestvedajaks on olnud vaadeldava perioodi 

jooksul õppealajuhataja N.Presnetsova, kes on 

koostanud  karjääriplaneerimise töökava, õppematerjalid 

ning koolitab teisi vabariigi venekeelsete koolide 

õpetajaid. 

Jätkata alustatud koostööd  

karjääri hariduse valdkonnas 

ning juurutada need põhimõtted 

ka edaspidi gümnaasiumiastmes. 

Tugevdada gümnaasiumiastme 

karjääriõpetusel õpetajate 

koostööd. Leida lisaressursse 

õppekäikude korraldamiseks. 

Õpilaste hindamisel 

lähtuvad õpetajad 

Kujundava hindamise põhimõtteid (eesmärgistamist, 

tagasisidet, iga õpilase arengu jälgimist, arenguvestlust jne) 

Koolis toimiv hindamiskord on aktsepteeritud. 

Vaadeldava perioodi jooksul on kasutusel numbriline 

Kutsuda kokku õpirühm ning 

kaasata partnereid Tallinna 
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kujundava hindamise 

põhimõtetest.   

rakendatakse kogu kooli ulatuses ning on kinnitatud KÕKi 

üldosas. 

Õpilaste hindamisel lähtub kool kinnitatud 

hindamisjuhendist. Hindamisjuhendit vaadatakse iga-

aastaselt üle, viiakse sisse muudatused, arutatakse ÕN 

koosolekul, kinnitatakse direktori käskkirjaga. 

Hindamisjuhendit tutvustatakse hoolekogu,  l/v koosolekutel 

ja õpilastele klassikoosolekul. Põhikoolis on rakendatud 

õpitulemuste monitooring, mida teostavad aineõpetajad kaks 

korda aastas. Saadud andmete põhjal toimub õppeedukuse 

analüüs klassiti ja aineti, mis on aluseks edasiste sammude 

planeerimiseks. 

2016/2017 toimus koolis 2.a ja 2.b kl. pilootprojekt sõnalise 

hindevaba hindamise rakendamiseks. Tulemused kanti ette 

konverentsil, märts 2017. 2016/2017 vahetati kogemust 

Peetri Põhikooli ja Tallinna Mustamäe 

Humanitaargümnaasiumiga. 

hindamine ja sõnaline hinnang. Negatiivseid hindeid 

kommenteerib õpetaja e-koolis. Koolis kasutusel olev 

õpilaste hindamisjuhend on arutatud hoolekogu 

koosolekul ning saanud toetust. 

Kujundava hindamise konverents võimaldas algatada 

arutelu kitsaskohtade üle, analüüsida pilootprojekti 

tulemusi ja l/v ning õpetajatelt saadud tagasisidet. 

 

 

Reaalkoolist kujundava 

hindamise teema 

edasiarendamiseks.  

Koolis on rakendatud 

meetmed õpilaste 

motiveerimiseks 

olümpiaadidel, võistlustel 

osalemiseks. 

 

Õpilased osalevad olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel. 

2017 algas töö õpilastega TÜ teaduskoolis. 

Algas koostöö TTÜ ja TÜga. Kelle poolt olid korraldatud 

teaduslikud töötoad (november, aprill) akadeemiliste teaduste 

propageerimise eesmärgil (O.Šelenjova, N.Arhangelskaja). 

Iga aasta novembris toimub Teaduste nädal. Teaduste nädala 

raames toimub loov- ja uurimistööde esitlus. 

Paremaid tulemusi on saavutatud ajaloos  (2015/2016) – 

1.-3. koht, õpetaja P. Alonov; silmapaistvad tulemused 

on vene keeles ja kirjanduses, alati saavutatakse 

auhinnalisi kohti (õpetajad L.Lipovskaja, T.Prokofjeva, 

T.Timofejeva); edukad on õpilased  Känguru võitlustel 

ning koolidevahelises matemaatika võistluses Ahtme 

gümnaasiumis. Õpilaste tulemused 2016/2017õa: 

Vene keele ülelinnaline võistlus 2.koht 7.kl, õp. 

T.Timofejeva; ülelinnaline konkurss „Rostok“ 

algklassidele: matemaatika ja vene keel auhinnalised 

kohad igal aastal. Klassiõpetajate teene; 3.koht soome 

keele vabariiklikul olümpiaadil, õp. V.Aleksejeva. 

Inglise keele ülelinnaline võistlus 2.koht 7.kl õp. 

N.Glotova. Teistes ainetes on tagasihoidlikud 

tulemused.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TÜ teaduskoolis osalevad õpilased 7.-12.kl. Osalemine 

on aktiivne PKis. Õa lõpus said õpilased TÜ 

tunnistused. 8 gümnaasiumiastme õpilast said 

individuaalsed tunnistused erinevate kursuste läbimise 

kohta. 

TTÜ ja TÜ töötoad äratasid õpilastel suurt huvi.  

Teaduste nädal on muutunud ülelinnaliseks, õpilaste 

huvi ja teadlikkus on tõusnud. Tagasiside on positiivne. 

Ettevalmistust ainevõistlusteks 

viia läbi süsteemselt, 

läbimõeldult, plaanipäraselt. 

Jätkata koostööd TTÜ ja TÜga 

huvitavate ja harivate ürituste 

korraldamiseks äratamaks 

õpilaste huvi akadeemiliste 

teadmiste vastu. 

 

Kool annab vanematele Koolis on välja töötatud tagasiside andmise protseduur Vanemad hindavad õpetajate panust arenguvestluste Küsimustikud vaadata üle võttes 
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tagasisidet kõigis 

kooliastmetes. 

arenguvestluste kujul, mida viivad läbi klassijuhatajad 

üldjuhul kord aastas iga õpilasega. Arenguvestlused 

protokollitakse ja säilitatakse koolis. Arenguvestluste 

läbiviimiseks kasutatakse muuhulgas E-kooli võimalusi. 

Tagasisidet antakse ka vanematelt saadud info põhjal. Koolis 

on väljatöötatud tagasiside küsimustikud. Tagasisidet 

küsitakse iga aasta kevadel ning tulemusi tutvustatakse l/v 

üldkoosolekul septembris.  

1., 5. ja 10. klassis viib psühholoog läbi uuringu, mis 

esitatakse pedagoogide seminaril, andmed täiendatakse 

spetsialistide ja klassijuhatajate poolt ning üldkokkuvõte 

tutvustatakse klassi koosolekul. 

Toimuvad arenguvestlused ka eelkoolis „Proventus“. 

läbiviimisesse, näevad selle vajalikkust. Õpetajatele on 

arenguvestluse läbiviimine heaks võimaluseks õpilasi 

paremini tundma õppida. 

Tagasisidest saadud infot kasutatakse 

parendustegevuseks. Eriti palju infot saab 

kommentaaridest. Tagasisideküsimustikud on 

ülevaadatud, muudatused sisse viidud, vähendatud 

mahtu, struktureeritud. 

Psühholoogi poolt läbiviidud uuringud annavad infot 

õpilaste adapteerumisest kooli keskkonda, üleminekul 

ühelt kooliastmelt teisele, teises keeles õppimise mõjust. 

Saadud soovituste põhjal oskavad nii õpetajad kui ka 

vanemad paremini toetada õpilasi õppimisel koolis ja 

kodus.  

Arenguvestlus aitab kaasa VKK klasside 

komplekteerimisel. 

aluseks SA Innove poolt 

koostatud küsimustikud. 

Uuring viia läbi 4.kl lõpus, 

aitamaks komplekteerida 5. 

HKK klassid. 

Kool osutab õppeteenust 

eelhariduses. 

Koolis töötab aastaid eelkool „Proventus“. Soovijate arv on 

iga aastaga kasvanud. Vanematele tehakse koolitusi ja 

koosolekuid, kus tutvustatakse ealisi iseärasusi, 

ettevalmistust kooli astumiseks, seadusandlust kooli sisse 

astumisel. Vältimaks arusaamatusi sisseastumisel on kool 

kaasanud haridusameti spetsialisti. Toimub järjekindel töö 

Lasnamäe linnaosa lasteaedadega ümarlaua ja arutelude 

vormis. Kooli õpetajad esinevad l/aedades l/v koosolekutel. 

L/v tagasisidest selgub, et lapsed saavad eelkoolis hea 

ettevalmistuse. Sellest kõneleb ka 1.kl astuda soovijate 

arv – iga aasta viis esimest klassi, nendest 2 VKK klassi 

ja 3 vene õppekeelega klassi. Lapsed, kes ei asu õppima 

Pae Gümnaasiumisse, saavad hästi hakkama teistes 

koolides. Huvi koosolekute vastu on alati suur, vanemad 

saavad vastused neid huvitavatele küsimustele. Töö 

kulgeb häireteta. Koostöö lasteaedade pedagoogidega 

aitab säilitada järjepidevust üleminekul ühelt hariduse 

astmelt teisele. 

Jätkata tööd. Laienda koostöö 

vorme lasteaedadega. 

Kool tegeleb süsteemselt 

õpilaste 

terviseedendamisega. 

Koolis on olemas tervisemeeskond. Iga õa alguses 

koostatakse terviseedenduse tööplaan, mis avaldatakse kooli 

veebilehel. Tööplaan on struktureeritud – vaimne tervis, 

füüsiline tervis, sotsiaalne tervis jne. Koolis toimub 

plaanipärane koostöö Pääste-, Politsei jt ametitega, Tervise 

Arengu Instituudiga. Tervis on väärtuseks kogu kooliperele 

ning on sissekirjutatud arengukavasse 2018-2020. Õpetajad 

on eeskujuks õpilastele – 2016/2017 oli koolis algatatud 

terviseprojekt õpetajatele, millega liitusid ka 

gümnaasiumiastme õpilased. Aktiivselt tegelevad tervislike 

eluviiside propageerimisega kehalise kasvatuse õpetajad, kes 

teevad koostööd linnaosa ja linna l/aedade ja koolidega, nt 

iga aasta toimub linna koolidele  1.kl üritus ”Lõbusad 

stardid”, projekt Suur Pae l/aiaga, võrk- ja korvpalliturniir 

TPG õpilaste ja õpetajate vahel, Lasnamäe linnaosa ja 

Komisjoni töö on juhitud, koosolekud toimuvad 

plaanipäraselt kord kuus. Õpilased teadvustavad 

tervisliku ja ohutu eluviisi vajalikkust, mis peegeldub 

vestlustest ning klassijuhataja tundidest. Pääste-, 

Politseiameti töötajad jt korraldavad töötubasid, mis 

pakuvad huvi õpilastele, nt Liiklusaabits, Tean tulest, 

Koer Nublu, lõvi Leo, jalgratturite kool jt projektidest 

on saanud I-II kooliastme õpilaste lemmikud. Kaasatud 

on ka põhikooli ja gümnaasiumiastme õpilased. 

Noorsoopolitsei ennetustöö, Liikluspolitsei loengud 

aitavad ennetada rikkumisi ning tõsta õpilaste 

teadlikkust. 

Õpilased on aktiivsed spordiüritustel osalejad, näevad 

õpetajate eeskuju, teevad kaasa ja ise näitavad 

algatusvõimet. 

Mõelda läbi projektitegevus 

terviseedendamiseks. Kaasata 

õpilase uurimis- ning praktilisse 

tegevusse tervise teemadel. 



20  

Maardu linna koolide spordipäev. 

Kool jälgib 

koolikohustuse täitmist  

Oma tegevuses lähtub kool kehtivast seadusandlusest. 

Koolikohustuse jälgimine on üks prioriteetides – koolist 

puudumisest teavitamiseks on välja töötatud kord, mis on l/v 

tutvustatud. Põhjuseta puudumise korral kirjutab õpilane 

seletuskirja. Toimub noorsoopolitsei ja lastekaitse spetsialisti 

teavitamine. Vajadusel korraldatakse LOVis ümarlaud. On 

alustatud töö  õpilaste tugirühmas. Õa jooksul toimusid 

koolitused l/vanematele, kus tutvustati seadusandlust ja 

kasvatusmeetodite efektiivsust. 

Rakendatud kord on aidanud vähendada põhjuseta 

puudumiste arvu ning on aidanud tõsta vanemate 

vastutust puudumiste pärast. Põhjuseta puudumiste eest 

avaldatakse õpilasele noomitus. Õpilane suunatakse 

psühholoogilisele nõustamisele, sõlmitakse leping, 

kaasatakse tugikomisjon. Rakendatud meetmed aitavad 

vähendada põhjuseta puudumiste üldarvu. 

L/vanemate teadlikkus kasvatusmeetodites on tõusnud. 

Töötada välja meetmed 

ainetunnist puudutud 

õppematerjali iseseisvaks 

omandamiseks õpilase poolt. 

 

Alavaldkond: Huvialategevus 

Arengu- ja aineringid 

toetavad õpilaste 

õpitulemusi ning 

tagavad vanemate 

rahulolu. 

 

Ringitöö planeerimisel lähtub kool arenguprioriteetidest, 

õpilaste ja vanemate huvidest. Koolis töötavad huviringid: 

kunstistuudio, osavate käte ring, mudilaskoor, kooliorkester, 

noortebänd, tantsustuudio ja spordisektsioonid.  

Võõrkeele ringid on tasulised: inglise keele ringid, kus 

osalevad kogu kooli õpilased. Prantsuse keele ring. Tasuta 

hiina keele ring. Matemaatika riigieksamiks ettevalmistusring 

12.kl (tasuline). 6 Proventuse (eelkool) ringi; 14 Liberi 

(arenguring) ringi. 

Juunis toimub linnalaager algkooli õpilastele. 

Koolis toimub süsteemne projektitegevus. 2014 – 2017 a. 

kool on osalenud paljudes rahvusvahelistes, vabariigi ja kooli 

projektides. Vt LISA 2 

Huvitegevus aitab kaasa sotsiaalsete oskuste ja 

üldpädevuste arendamisele. Ürituste läbiviimine annab 

õpilastele võimalust loovtöö kirjutamiseks. 

Eelkooli ringi Proventus tegevus on tulemuslik 

(vanematelt saadud tagasiside põhjal), mida kinnitab 

igal aastal 1.kl astujate arv. 2017/18.õa on viis esimest 

kl – 137 õpilast. 

Liberi ringis osalesid õpilased 1.-3.kl. 

Seoses õpilaste suure arvuga koolis ning ruumide 

puudusega pole võimalik jagada inglise keele ringide 

tegevust gruppidesse (I-II kl), mis ei ole hea näitaja 

(vanemad ei ole sellise töökorraldusega rahul). 1.-3. kl 

õpilased osalevad korraga mitmes ringis. Huviringide 

valik ja nende täituvus kolme aasta jooksul eriti ei 

muutunud. Vt LISA 9 

2016/17. õa osales orkester rahvusvahelisel laulu- ja 

tantsupeol “Slaavi pärg”. Suureks saavutuseks on   

mudilaskoori osalemine XII Noorte laulu- ja tantsupeol.   

Linnalaager on populaarne õpilastel ja vanematel, 

soovijate arv pidevalt kasvab. 

Pakkuda võimalusi II-III 

kooliastme õpilastele 

huviringides osalemiseks, 

arvestades õpilaste huve. 

Ruumide juurdetekkimise korral 

taastada arenguring II-III 

kooliastme õpilastele. 

Koolis toimuvad 

üritused on kooli 

väärtustega seotud. 

Ürituste ja huviringide 

töö planeerimisel 

arvestatakse 

huvigruppide soovi ja 

vajadusi. KK lõimitakse 

huvitegevusse. 

 

Ürituste plaan koostatakse õppeaasta alguses. Õpilased on 

kaasatud ürituste ettevalmistusse ja läbiviimisesse.  

Arvestades õpilaste huve, töötavad koolis järgmised 

huviringid: kunstistuudio, osavate käte ring, mudilaskoor, 

kooliorkester, noortebänd, tantsustuudio ja erinevad 

spordisektsioonid. Alates 2017 tegutseb koolis noortekoor, 

kuhu on kaasatud gümnaasiumiastme õpilased. 12. kl., eesti 

keele riigieksamiks ettevalmistusring. 

KK üritused on traditsioonilised ning pakuvad huvi nii oma 

kooli kui ka külalisõpilastele. Iga aasta üritus on uue huvitava 

Kooli üritused toimuvad plaani järgi, mis aitab kooli 

traditsioonide säilitamist. Huvitegevus aitab kaasa 

sotsiaalsete oskuste ja üldpädevuste arendamisele.  

Ürituste läbiviimine annab õpilastele võimalust loovtöö 

kirjutamiseks.   

Ringide liikmed osalevad kõikidel kooli- (kontserdid, 

heategevuslaadad) ja ka koolivälistel üritustel 

(konkursid, 

võistlused).  

2016/17 õa orkester osales rahvusvahelisel laulu- ja 

Ringitöösse kaasata rohkem 

vanema kooliastme õpilasi.  

Pakkuda rohkem võimalusi 

ringitööosalemiseks HEV-

õpilastele.  
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teemaga, mis käsitleb loodus-, kultuuri- ja muud 

valdkonda.Traditsioonilisteks kooli üritusteks on rebaste 

ristimine, KVN, kirjanduslik jututuba, Eesti Vabariigi 

aastapäeva tähistamine jt. 

Koolis toimub süsteemne projektitegevus. 2014 – 2017 a. 

kool on osalenud paljudes rahvusvahelistes, vabariigi ja kooli 

projektides.  

Igal aastal toimub emakeelepäeva eesti keele viktoriin, EV 

pidulikud aktused, kodanikupäeva üritused jm üritused ja 

projektid, mis on seotud eesti keele- ja kultuuriga. 

tantsupeol “Slaavi pärg” ning mudilaskoor osales XII 

Noorte laulu- ja tantsupeol.  Mudilaskoori lauljatele 

õmmeldi eesti rahvariided.  

Linnalaager on populaarne õpilastel ja vanematel, 

soovijate arv pidevalt kasvab. 

Partnerkoolid osalevad igal aastal KK üritusel ning väga 

sellest huvitatud (tagasiside põhjal). Kooli ürituste 

läbiviimisele lähenetakse  süsteemselt, mis võimaldab 

arendada eestimeelsust, keelt praktiseerida.  

Kool suhtleb 

regulaarselt 

meediakanalitega. 

Koolis toimub pidev 

infovahetus partneritega. 

Kooli tegevust kajastatakse meediaallikates. Suhtekorraldaja 

ametikoha loomisega on koostöö meediakanalitega muutunud 

süsteemseks. Koolil on olemas toimiv ja pidevalt uuendatav 

veebileht ja facebooki konto. 

Koostöö meediaallikatega annab koolile võimaluse 

endast ühiskonnale rääkida ja end näidata, mis tekitab 

huvi lapsevanematel ja meelitab kooli uusi õpilasi vt 

meediaallikate nimekirja koolilehel: 

http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/ulevaade-

koolist/kool-meedias),. 2016/17 õppeaastal avati neli 1. 

kl, seitse eelkoolirühma ja kaks 10.kl.  

Info kooli veebilehel ja facebookis on regulaarselt 

uuendatud. Alates 2015/16 õa on olemas ka kooli leht 

sotsiaalvõrgustikus Facebook. Link kooli facebookile: 

https://www.facebook.com/pae.kool/ 

Infot vahendatakse ka kooliraadio kaudu. 

Jätkata tööd. 

Olulisel kohal on 

noorsootöö koolis. 

2014-2017 a. on ÕE liikmete arv suurenenud 25 kuni 40 

õpilasteni, mis on seotud õpilaste üldarvu suurendamisega 

koolis. ÕE liikmed osalevad kooli- ja linna üritustel, viivad 

läbi kooli traditsioonilised üritused. 

Sotsiaalvõrgustikus “V Kontakte” on alates 2016 a loodud 

kooli ÕE grupp, mis aitab õpilasi ja huvijuhi omavahel infot 

vahetada. ÕE koosolekute protokollid pannakse kooli 

siseveebi. ÕE koosolekud toimuvad regulaarselt. 

Koolis on välja töötatud õpilaste tunnustamise kord, mille 

koostamisel võtsid osa ka ÕE esindajad.  

Õpilased on kaasatud esinema konverentsidel ja erinevatel 

noortefoorumitel: 2017.a märtsis esinesid 10.B kl õpilased 

A.Smirnova, L.Pitšugina, M.Kolossov ettekandega õpetajalt 

õpetajale konverentsil; P.Alonovi juhendamisel on õpilased 

osalenud edukalt erinevates projektides, tulemuseks 

A.Pankratov, 10.B premeeriti USA reisiga. 2017 oktoobris on 

11.B kl õpilane M.Kolossov reisijuhiks ja tõlgiks välismaa 

pedagoogidele, kes osalevad õppereisil Soome; novembris, 

esinevad 11.B kl õpilased vabariiklikul keelekümbluse 

Aktiivne ÕE osalus Lasnamäe linnaosa ja linna poolt 

korraldatud kohtumistes, ümarlaudades, koolitustes 

aitab ÕE realiseerida oma ideed. Õpilased osalevad ka 

väljaspool Tallinna toimuvatel ÕE üritustel. Nende 

ürituste arv suureneb aasta aastalt.  

Kool on Eesti õpilasesinduste liidu ja Tallinna 

õpilasesinduste liidu „Õpilaste hääl” aktiivne liige, mis 

tõstab kooli mainet.  

2016/17 õa kooli ÕE esimees M. Kolossov ja ÕE 

esindaja kooli hoolekogus V. Potšinok on tunnustanud 

kooli ja Haridusameti poolt ning käisid 2017.a 

septembris Taanis rahvusvahelisel noortefoorumil. 

Selline tegevus tõstab õpilaste aktiivsust, huvi ja 

teadlikkust. 

Organisatsiooni “Õpilaste Hääl” projekti raames 

külastasid 2015/16õa õpilasesinduse liikmed teisi 

Tallinna koole ja tutvusid vene- ja eesti koolide ÕE 

tööga. 

Õpetajad on teadlikud ÕE tegevustest ning toetavad 

Anda õpilastele rohkem 

võimalusi ja vabadust ürituste 

korraldamiseks. Rohkem 

pöörata tähelepanu koolis 

toimuvatele üritustele. 

http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/ulevaade-koolist/kool-meedias
http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/ulevaade-koolist/kool-meedias
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konverentsil ettekandega. 12.B kl. võitis keskkonnaalase 

projektis osalemise tulemusena õppereisi Strasbourg’i, 

detsember 2017. Vt LISA 10 

seda klassi tasandil. 

Õpilaste tunnustamine aitab tõsta enesehinnangut ning 

silma paista nii kooli, kui ka linna tasandil. 

ÕE ettepanekul tehti 2016/17 õa parandused „Parima 

õpilase“ statuudis. 

Õpilaste rahvusliku 

identiteedi ja vene keele 

säilitamiseks on koolil 

pikaajalised traditsioonid. 

Koolis on saanud traditsiooniks kirjandusjututubade 

läbiviimine, tõlke- ja esseekonkursid. Õpilased osalevad 

edukalt nii kooli, kui ka linna etlus- ja esseekonkurssidel, mis 

on mõeldud rohkem III ja IV kooliastme õpilastele. Algkoolis 

mitu aastat toimub lugemise projekt, mille käigus ühe 

paralleeli klassid loevad ühte raamatut, millele järgnevad 

lugejate konverents, viktoriin, joonistuste näitus. VKK 

klasside vene keele õpe on väga heal tasemel. Õpetaja S. 

Kolobova on jaganud oma kogemust vabariiklikul KK 

konverentsil 2016 oktoobris ning koostöös õpetaja 

T.Kuzminaga jagas kogemust Läänemere ja Mustamäe 

Humanitaargümnaasiumi vene keele õpetajatele. HKK 

klasside vene keele õpetajad jagasid oma kogemust Pärnu 

Tammsaare põhikooli õpetajatele septembris 2016. 

Vene Rahvapilli orkester tegutseb koolis üle 25 aasta. 

Klassijuhatajad toetavad vene keele arendamist läbi 

teatrietenduste külastamise. 

Õpilaste vene keele tase ei ole langenud. Osavõtt 

temaatilistel konkurssidel ja olümpiaadidel on olnud 

edukas. Igas vanuseastmes on saadud auhinnalisi kohti 

linna, vabariigi ja rahvusvahelisel tasandil. 

Lugemise projekt aitab kaasa õpilaste emakeele 

arengule, lugemisharjumuse kinnistamisele juba varases 

vanusest. 

Koolis tegutsev vene rahvapilli orkester on esinenud 

kõikidel kooli üritustel, kooli juubeli kontsertidel, 

samuti kontsertil nii Eestis kui välismaal.  

Teatrietendustel osalevad õpilased hea meelega. 

Motiveerida õpilasi üritusel 

osalemiseks. 

Jagada rohkem infot l/v ja 

kogukonnale KK klasside 

õpilaste vene keele tulemustest.  

Koolis väärtustatakse 

heategevust. 

Heategevus on planeeritud ja omaks võetud kõigi 

huvigruppide poolt. Koolis on loodud heategevuslik MTÜ 

„Tallinna Pae Gümnaasiumi Heategu“, juhib komisjon 

kooseisus V.Didenko, M.Volkov, T.Kuzmina, l/v J. 

Zagodõrenko. Kool osaleb haridusameti programmis „Märka 

ja aita!“ Regulaarselt neli korda aastas toimuvad 

heategevuslaadad ja kontserdid. Õpilased külastavad Iru 

vanadekodu, kus esinevad kontserdiga ja jagavad vanemate 

poolt valmistatud kingitusi. Aidatakse ka loomade 

varjupaika. Kolm aastat järjest on kooli õpetajad õpilastele 

teinud jõulukingitusi, mis loositakse välja jõulueelsel nädalal. 

Ürituses osalevad kõik õpetajad ning teevad korraga mitu 

kingitust.  

Heategevus on kõrgelt hinnatud koolis ja tegevust on 

märgatud ka väljaspool kooli – haridusameti auhind  

„Heategu 2015“. Koolis toetatakse õpilaste tasulistes 

huviringides osalemist, tasudes osalus-, 

ekskursioonitasu jms. 2015, 2016 põhikooli lõpetajatele 

osteti lõpupeoks riided. Jõuludeks valmistatakse 

toidupakke nendele, kes seda vajavad (infot saadakse 

klassijuhatajatelt, tööd juhib sotsiaalpedagoog 

M.Volkov). Heategevuslaadad aitavad arendada 

ettevõtluspädevust. Kõik saadud vahendid laekuvad 

MTÜ fondi. Austatakse eakaid inimesi. Kannavad hoolt 

varjupaiga loomade eest. Selline tegevus on aluseks 

kõlbluse arendamiseks. Heategevuses on aktiivsemad 

nooremad õpilased. 

Aktiivsemalt kaasata 

heategevusse III ja IV 

kooliastme õpilasi. 

Kool jälgib vilistlaste 

edasist käekäiku. 

Koolis on loodud ja tegutseb vilistlaste kogu. Vilistlane on 

hoolekogu liige. Vilistlased on aktiivsed kooliürituste 

korraldajad. Vilistlased toovad kooli oma lapsi. 

Paljud vilistlased toovad kooli õppima oma lapsi, mis 

näitab usaldust kooli vastu. Vilistlased tunnevad huvi 

koolis toimuva vastu – külastavad kooli ja õpetajaid, 

osalevad koolis korraldatavates üritustel – karjääripäev, 

töövari, tudengivari, KVNi korraldamine, koolijuubeli 

Kaasata KK vilistlasi 

tutvustamaks kooli edulugusid. 
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tähistamise meeskonnas osalemine jpm.  
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8.  Lisad  
LISA 1 

 
JUHTKONNA JA ÕPETAJATE ESINEMISED KOOLISISESTEL JA KOOLIVÄLISTEL KONVERENTSIDEL, SEMINARIDEL, METOODILISTEL PÄEVADEL, 

KONKURSSIDEL              

 

2
0

1
5
 

1. Pilootprojekt “Üleminek eestikeelsele aineõppele põhikoolis” (osalemine ning esinemised kõikidel seminaridel, posteri kujundamine; A.Solomko, 

A.Jürgens, N.Presnetsova, I.Riitsaar, O.Ivanova) 

2. Keelekümbluskonverents “Juhtimine ja meeskonnatöö – visioonid, ideed ja rakendused” (I.Riitsaar M.Lust, A.Dergatšova, N.Presnetsova, I.Laius töötuba 

„Meeskonnatöö Tallinna Pae Gümnaasiumis“, 23.-24. oktoober 2015)  

3. Osalemine Haridusameti konkursil „Parim personaliprojekt 2015“ (N.Presnetsova, R.Skatškova teemaga „LAK-õppe metoodika juurutamine koolis ning 

õpetajate koostöö roll ainetevahelise projektõppe rakendamisel“ , 1.detsember 2015, I koht) 
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4. Projekti „MÕK – me õpime kõikjal“ (N.Presnetsova teemaga “Õppekäikude ja muuseumitundide läbiviimine temaatilise ainetevahelise lõimingu 

raames“, 20.aprill 2016, tänukiri) 

5. Tallinna Haridusameti konkurss „Parim koostööprojekt 2015“ „Koos suudame rohkem“ (TPG ja MHumGi õpetajad ja õpilased, 2015./2016.õa, tänukiri) 

6. Rahvusvaheline konverents Moskvas (I.Riitsaar ettekanne „Lastevanemate kaasamine koostösse KK klassides“ , 10. oktoober 2016)  

7. Ettekanne „Digitaalne õppekeskkond Tallinna Pae Gümnaasiumi näitel“ M.Lust „Huvitava Kooli“ sügiskonverentsil (november, 2016) 

8. Keelekümbluskonverents "Mitmekeelne õppekeskkond - võimaluste paljus". (S.Kolobova töötuba “Kaks keelt, üks tee”, 10.-11.november 2016) 

9. Osalemine Haridusameti konkursil "Parim personali projekt 2016" (M.Lust teemaga "Käsikäes nutikaks") 
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10. Rahvusvaheline konverents Moskvas (M.Lust ettekanne „Digivahendite kasutamine keeleõppes“,  veebruar 2017) 

11. Konverents "Sild l/aiast kooli"  (ettevalmistus ja läbiviimine, M.Lust esinemisega “Digivahendite kasutamine keeleõppes”, N.Presnetsova ja 10.b klassi 

õpilased esinemisega”, R.Skatškova, A.Solomko, O.Ananjeva töötuba „Õppetöö korraldamine koolieelikutega“, märts 2017) 

12. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi konverents “Keelekümblus on edukuse võti” (N.Presnetsova esinemine konverentsil teemaga „Hiline keelekümblus 

ning teemaõpe Tallinna Pae Gümnaasiumis“, 23.märts 2017) 

13. Ühiskonnaõpetuse töövõtete ja meetodite jagamine. (P.Alonov, aprill 2017, Ukraina) 

14. Tartu Aleksandri Puškini Põhikooli metoodiliste oskuste laat (N.Presnetsova töötoa korraldamine teemal “Karjääriõpetuse õpetamine Tallinna Pae 

Gümnaasiumis”, 7.aprill 2017) 

15. Vebinar Kirgiisia haridusasutuste töötajatega. Ettekanne „Õpetajate koostöö teemaõppe rakendamisel“, N.Presnetsova, 30.mai 2017 

16. Seminar Jõhvi Vene Põhikooli juhtkonna ja õpetajatega teemal „KK ja teemaõpe Tallinna Pae Gümnaasiumis“, N.Presnetsova, 7.juuni 2017 

17. Seminar Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppealajuhataja ja õpetajatega teemal „KK ja teemaõpe Tallinna Pae Gümnaasiumis“, N.Presnetsova, 12.juuni 

2017 

18. Seminar-koolitus Pärnu Tammsaare Põhikoolis teemal „Teemaõpe Tallinna Pae Gümnaasiumis“, R.Skatškova, N.Presnetsova, 28.august 2017 

19. Keelekümbluse Aasta Konverents (Töötuba „Õpilaste keeleoskuse ja üldpädevuste arendamine karjääriõpetuse toel“, N.Presnetsova, 11.b klassi õpilased) 

(2.november 2017) 

 

http://keelekumblus.publicon.ee/avaleht/
http://keelekumblus.publicon.ee/avaleht/
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LISA 2 

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI OSALEMINE PROJEKTIDES 2014 – 2017 

          

Liik Projekti nimetus Korraldaja Toimumise 

aeg 

Tulemused 
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ed
 p
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k
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Erasmus+ programmi projekt „Riding the 

Rainbow to a Better Future“ 

SA Archimedes 2015–17 Projekti raames lõid õpilased töölehti eesmärgiga siduda 

kooliharidust ja tööturu vajadusi. 

Erasmus+ programmi projekt „LAK-õppe 

meetodite ja keelekümblusprogrammi 

kaasajastamine ja täiendamine“ 

SA Archimedes 2015–16 Projekti raames täiendasid ennast keelekümblusklasside 25 

õpetajat Soomes, Inglismaal ja Türgis. 

Euroscola 2017 Euroopa Parlament 2017 11.b klassi õpilased viisid koolis läbi Euroopa Liidu nädala. 

Auhinnaks said õpilased õppereisi Strasbourgi. 

UNESCO ühendkoolide võrgustik Eesti UNESCO rahvuslik komisjon 2015–17 Õpilased edukalt osalesid ÜRO simulatsioonis, mis toimus 

2016.a Lätis ja 2017.a Ukrainas. 

Eesti-Ukraina koostöö projekt „Школа – 

территория прав человека“ 

MTÜ Mondo 2017 Õpetaja Pavel Alonov viis läbi kaks õppeseminari Ukraina 

õpetajatele. Septembris 2017 külastavad Tallinna Pae 

Gümnaasiumi Ukraina haridusvaldkonna esindajad. 

Türgi ja Aserbaidžaani kultuuri tutvustamise 

projekt 

Türgi suursaatkond, 

Aserbaidžaani kultuurikeskus 

„Aydan“ 

2016–17 Projekti võitja Laura Pitšugina koos õpetaja Viktoria Rudenko 

osalesid 2017 juunis kultuurireisis Istanbuli. 

Ü
le

v
a

b
a

ri
ig

il
is

ed
 p

ro
je

k
ti

d
 Koostöö Jüri Gümnaasiumiga Tallinna Pae Gümnaasium, Jüri 

Gümnaasium 

2014–17 Õpilased on kaasatud erinevatesse ainealastesse üritustesse ja 

projektidesse, mis arendavad nende suhtlemis- ja eesti keele 

oskust. 

Noortekohtumised Jüri Gümnaasiumiga 

„Tervislikuks läbi kultuursete erinevuste“ 

SA Archimedes noorteagentuur 2015–16 Õpilased said võõrkeelt praktiseerida ja tutvuda teise kultuuri 

eripäradega 

Jüri-Pae haridusliku lõimumise projekt 2016 Haridus- ja Teadusministeerium 2016 Toimus õpilaste ettevõtlikkuse ja IKT vahendite oskusliku 

kasutamise arendamine. 

Projekt „Üldpädevuste kujundamine muutunud 

õpikäsitluses“ koolikollektiivile 

SA Innove 

 

2017 Õpetajatel kujuneb ühtne arusaam muutunud õpikäsitlusest ja 

üldpädevuste kujundamisest. Üheskoos luuakse uue arengukava 

eesmärgid ning strateegia järgmiseks perioodiks. 

URBACT III projekt „Tegevuste kavandamine 

koolist väljalangemise ennetamiseks“ 

Tallinna Haridusamet 2017 Tallinna Haridusameti poolt loodud töörühm arendab koolist 

väljalangemise ennetamise meetmeid. 

 Eestiväline LAK-õppe ühisüritus vabariigi KK 

koolide õpetajatele (14 kooli) 

Tallinna Pae Gümnaasium 

SA Innove 

2017 Osalejad on tuvunund Moskva leedu-vene kooli kogemusega 

kakskeelses õppes. 
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„Õpilased ja nende lemmikloomad“ Tallinna Pae Gümnaasium 2017 Tulemuseks on õpilaste loomingulisuse avamine ja 

koolikeskkonna huvitavamaks tegemine. 

Tolerantsuse ja rahu nädal Tallinna Pae 

Gümnaasiumis 

Tallinna Pae Gümnaasium MTÜ 

Mondo konkursi raames 

2016 Nädala jooksul korraldasid õpetajad koostöös õpilastega mitu 

huvitavat ja harivat üritust, millest võttis osa üle 400 õpilase. 

Projekt pälvis MTÜ Mondo konkursi esikoha. 

LAK-õppe nädal ja HKK üritus Tallinna Pae Gümnaasium 2014–17 Tegemist on iga-aastase projektiga, mille eesmärk on tutvustada 
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LAK-õppe põhimõtteid lapsevanematele ja kolleegidele. 

Karjääripäev Tallinna Pae Gümnaasium 2014–17 Projekti üritusega luuakse õpilastel sidet õpingute ning 

täiskasvanute elu vahel ning laiendatakse õpilaste 

karjäärivalikuid. 

Teadusnädal Tallinna Pae Gümnaasium 2014-17 Tegemist on ürituste seeriaga, mis loovad õpilastel huvi 

loodusteaduste vastu ja laiendavad nende teadmisi. 
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LISA 3 

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI KOOLISISESED ÜRITUSED 
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1. Üritus Hüvasti Aabits! 1. klassidele (jaanuar 2015) 

2. Viktoriin “Kõige targem õpilane” põhikoolile (jaanuar 2015) 

3. Heategevuslik kontsert lastevanematele ja laat (veebruar 2015) 

4. Plakatite konkurss “Suitsuprii klass” (veebruar 2015) 

5. Kirjanduslik jututuba (märts 2015) 

6. Karjääripäev ja töövarjupäev (13.märts 2015) 

7. Emakeelepäev (13.märts 2015) 

8. Heategevuslaat (9.aprill 2015) 

9. LAK-nädal (13.-17.aprill 2015) 

10. Šotimaa viktoriin 5.-7.klassidele (20.-24.aprill 2015) 

11. Lõbusad stardid 1.klassidele (20.-24.aprill 2015) 

12. Jalgratturite kool 4.klassidele (märts-aprill 2015) 

13. Inglise keele avatud tunnid „Tere, Šotimaa“ (7.mai 2015) 

14. Euroopa päeva asfaldi joonistuste konkurss 1.-9. klassidele (8.mai 2015) 

15. Emadepäeva heategevuskontsert (12. mai 2015) 

16. Lõbusad stardid 1. klassidele (14. mai 2015) 

17. Keskkonnaalane projekt „Säästev areng“ (infopäev, töötoad, viktoriin, 18.-22. mai 2015) 

18. Intellektuaalne mäng „Erudiit“ 3. klassidele (22. mai 2015) 

19. Psühholoogia nädal kogu koolile (25.-29.mai 2015) 

20. Koolilaager 1.-4. klassidele (4.-17.juuni 2015) 

21. Koolilaager KK klassidele rahvusvahelise projekti raames „Tervislik toitumine“ (8.-12. juuni 2015) 

22. Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert (29.september 2015) 

23. Õpetajatepäeva omavalitsuse päev (5.-10. oktoober 2015) 

24. Rebastepidu (16.oktoober 2015) 

25. Haloween kõrvitsate konkurss (26.-30.oktoober 2015) 

26. Isadepäeva jalgpalli turniir (7.november 2015) 

27. Mäng „Tark on olla moodne“ (12. november 2015) 

28. Sügisepidu 2. klassile (17. november 2015) 

29. Heategevuskontsert lastevanematele (10.detsember 2015) 

30. Heategevuslaat (11.detsember 2015) 

31. Võlunädal (konkursid, viktoriinid, mängud, 14.-18.detsember 2015) 
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32. Jõulupeod (17.-22.detsember 2015) 
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33. Karjääripäev (25.veebruar 2016) 

34. Nuti-kuu (üritused, viktoriinid,  lahtised tunnid, digivahendite kasutamine keeleõppe toeks, aprill 2016) 

35. Keelekümbluskonverents “Ainetevaheline lõiming õpilaste õppeedukuse ja õpetajate koostöö toetamiseks” (õpetajate ettekanded, TPG, 

Mustamäe Humanitaargümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, 22.märts 2016) 

36. Ümarlaud lastevanematele (11.aprill 2016) 

37. HKK-õpilasüritus “Keelte õppimine – võimaluste paljusus” (Külalised Tallinna Läänemere Gümnaasiumist, Mustamäe 

Humanitaargümnaasiumist, Jüri Gümnaasiumist 14.aprill 2016) 

38. Lahtised tunnid VKK klassides (lapsevanematele, kolleegidele TPGist ja Tallinna koolidest, 12.aprill 2016) 

39. Lahtised tunnid  

40. Euroopa keelte päev: vanasõnade konkurss (26.september 2016) 

41. Eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (TPGi 1.klasside õpilastele 21.-25. november 2016) 

42. Kodanikupäeva luulekonkurss (TPGi  1.-12. klassidele, 25.november 2016) 

43. Teadusnädal (TPGi põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, TÜ teadlaste ja tudengitega, 28.november - 2.detsember 2016) 

44. Piparkookide kaunistamise konkurss (TPGi 11.klassidele, 7.detsember 2016) 

45. Heategevuslik kontsert lapsevanematele (15. detsember 2016) 
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46. Liiklusohutusalane loeng „Selge pilt“ (TPGi gümnasistidele, 20.veebruar 2017) 

47. Lugemisprojekt Eno Raua raamatu „Naksitrallid“ põhjal  (TPGi 2. klasside õpilastele, 16.märts 2017) 

48. Konverents „Kujundav hindamine kui õpilase toetav süsteem“ (TPGi erinevate aineõpetajate ettekanded, Peetri Kooli kogemuse tutvustamine, 

21.märts 2017) 

49. Konverents "Sild l/aiast kooli"  (ettevalmistus ja läbiviimine, I.Riitsaar – moderaator, M.Lust ettekanne “Digivahendite kasutamine 

keeleõppes”, N.Presnetsova ja 10.b klassi õpilaste ettekanne “Keeleõpe karjääriõpetuse toel”, märts 2017) 

50. Konverents „Õpilaste digipädevuse arendamine praktikute kogemuste põhjal“ (Tallinna vene õppekeelega koolide esindajate ettekanded, 

töötoad. M.Lust – korraldaja ja moderaator, M.Lust ettekanne „Digivahendite kasutamine eesti keele tunnis“, A.Dergatšova „Distantsõppe 

süsteemi SCHOOLOGY kasutamine gümnaasiumi valikkursuse näitel“, O.Šelenjova „Õppeplatvormi FOXCADEMY rakendamine 

matemaatika tundides gümnaasiumis“; R.Skatškova töötuba „Senteo Smart Response süsteemi kasutamine õpilastelt tagasiside saamiseks“; 

A.Mõlnikova töötuba „Õpetaja ja õpilaste koostöö Prestigio M-class õpikeskkonna näitel“) 

51. VKK-üritus „Me elame Euroopas“ (3. klasside õpilastele, 18.aprill 2017)  

52. Lahtised tunnid VKK ja HKK klassides (kolleegidele TPGist ja Tallinna koolidest, 19.aprill 2017) 

53. HKK-üritus „Henry Lottery Maagiline Kool“ (6.klasside õpilastele Tallinna koolidest 20.aprill 2017) 

54. 2017./2018.õa HKK klasside lastevanemate koosolek (26.aprill 2017, 17.00) 

55. Tagasiside koosolek (HKK 5.klasside vanematele, 26.aprill 2017, 18.30) 

56. Koolilaager VKK ja HKK klassidele (7.-19.juuni 2017) 

 

 



29  

 
LISA 4 

ORGANISATSIOONI STRUKTUUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

majandusjuht IT-juht huvijuht 

kantseleijuhataja 

MN 

DIREKTOR 

KKõppealajuhataja PK 

õppealajuhataja 

HEV-koordinaator 

VKKkoordinaator gümnaasiumi 

õppealajuhataja 

aineõpetajad 

klassijuhatajad 

tugispetsialistid 

VKKõpetajad KKõpetajad 

KKklassijuhatajad 

aineõpetajad 

gümnaasiumi 

klassijuhatajad 

raamatukoguhoidja 

õpetaja-

haridus-

tehnoloog 

IT-tugi juhiabi ringijuhid ÕE 

projektijuht 
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LISA 5 

RAHULOLU KÜSITLUSE TULEMUSED 

 

TÖÖTAJATE RAHULOLU KÜSITLUSE TULEMUSED % 

       
Aasta 2015 2016 2017 

Õpetajate üldarv 65 67 78 

                                                            Vastajate arv                   

Näitaja % 

65 64 51 

Mul on võimalus osaleda kooli juhtimises, otsuste vastuvõtmisel, 

ettepanekute tegemisel 
- 77 77 

Õppenõukogu töötab efektiivselt 95 97 96 

Direktor kasutab ressursse efektiivselt 98 97 92 

Mul on võimalus rääkida juhtkonnaga oma arenguvajadustest 98 83 84 

Kooli juhtkond võimaldab koolitustel osalemist, ametijärgu 

tõstmist 

89 88 84 

Koolil on kõrge maine tänu minu ja kolleegide tööle - 97 96 

Tööks olulist infot saan õigeaegselt - 78 67 

Koolis on organiseeritud kogemuste vahetamine ja üksteiselt 

õppimine 

88 95 83 

Suhted juhtkonnaga on head 92 89 94 

Õpetajate ja lastevanematevahelised suhted on head 86 86 84 

Õpetajad on eeskujuks õpilastele  91 75 

Kollektiivis valitsevad usalduslikud suhted 86 78 73 

Töö eest saan tunnustuse 95 94 95 

Minu tööd koolis hinnatakse 95 86 84 

Olen töötingimustega rahul 92 86 75 

Koolitööorganiseerimine võimaldab oma aega planeerida 63 70 57 

Olen rahul tööga Tallinna Pae Gümnaasiumis 88 98 92 

Usun, et tulevikus töötan selles koolis - 89 88 

Kommentaaride põhjal ollakse hinnatava perioodi jooksul rahul: 

 Usaldus juhtkonna poolt 

 Juhtkonna liikmed on  kompetentsed ja abivalmid, viisakad, heatahtlikud ja inimlikud. 

 

Parendust vajavad: 
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 Infovahetus 
ÕPILASTE RAHULOLU KÜSITLUSE TULEMUSED % (ANDMED TOODUD KAHES VANUSEKATEGOORIAS 5.-7.KL/8.-12.KL)     

    

Aasta 2015 2016 2017 

                                                            Vastajate arv 

      Näitaja % 

 

227 / 36 223 /207 52/100 

Koolis valitseb sõbralik õhkkond -/- 45 / 67 50/68 

Klassi õpilastevahelised suhted on head 70 / 74 54 / 70 67/78 

Õpetajad on eeskujuks õpilastele -/- 62 / 59 67/45 

ÕE osaleb koolielus aktiivselt -/- 67 / 59 62/69 

Räägin vanematele sellest, mis toimub koolis -/- 56 / 56 75/63 

Tunnis õpetajate seletused on arusaadavad 84 / 85 78 /- 83/- 

Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 84 / 73 71 / 75 71/59 

Klassiväline tegevus soodustab õpilase huvide arengut 89 / 70 -/- 94/49 

Kooliruumid hoitakse korras ja puhtana 85 / 84 70 / 76 73/69 

Ma ei muretse isiklike asjade säilimise pärast 45 / 59 35 / 51 25/47 

Mul on hea meel, et õpin selles koolis -/- / 72,5 62/68 

 

Kommentaaride põhjal õpilased on rahul: 

 Koolis valitseva õhkkonnaga 

 Kooli traditsioonide ja klassi- ja kooliväliste projektidega 

 Kooli ruumidega 

 Kooli mainega 

 Kooli asukohaga 

 

Parendamist vajavad: 

 Suur õpilaste arv klassiti 

 Suur õppekoormus   

 Koduülesannete suur maht 
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VANEMATE RAHULOLU KÜSITLUSE TULEMUSED % 

      

Aasta 2015 2016 2017 

                                                            Vastajate arv 

      Näitaja % 

 

442 561 232 

Õpetajate ja õpilastevahelised suhted on head 92,5 91 84 

Õpetajad on eeskujuks õpilastele - 88 80 

Õpetajad arvestavad õpilaste individuaalsust - 74 68 

Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi - 89 84 

Olen teadlik koolis toimuvast huvitegevusest - 81 73 

Arenguvestlused klassijuhatajaga õpilaste- ja vanematega on 

kasulikud 

90 88 80 

Kooli ruumid on mugavad 94,5 88 82 

Koolis reageeritakse vägivallale 57,1 82 84 

Koolimaine on kõrge - 91 85 

Koolis saadud haridus tagab tulevikus turvatunde 88,5 88 86 

Olen kooliga rahul 92,2 - - 

Minu lapsel läheb koolis hästi 91,1 - - 

 

Kommentaaride põhjal on lapsevanemad rahul: 

 Koolis valitseb heatahtlik õhkkond 

 Kooli personal on suhtlemis- ja abivalmis 

 Ülekoolilised koosolekud on informatiivsed ja läbimõeldud 

 Kooli asukohaga 

 Kooli mainega 

 

Parendamist vajavad: 

 Garderoobis esineb õpilaste asjade kadumist 
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LISA 6 

PÕHIKOOLI ÕPILASTE ÕPITULEMUSED    

 

Õppeaasta 2015 2016 2017 

Hindamisele kuulus 721 796 779 

Hindamata 50% ja rohkem 1 0 0 

Koduõppe 0 0 0 

Individuaalne õppekava 42+38 5 5 

Lõpetasid «5» 108 138 144 

Lõpetasid «4-5» 321 379 339 

Lõpetasid «3» 283 260 276 

Lõpetasid  «2-1» 8 19 20 

Viidud üle järgmisesse klassi mitterahuldavate 

hinnetega 
2 2 5 

Klassikursusi kordajad 0 0 1 

Kvaliteetsed teadmised 59% 65% 62% 

Jõuavad edasi üldarvust 98% 97% 97% 

Õpilaste õpitulemuste tase 77% 79% 79% 

 

1.kl on kasutusel sõnaline hinnang, numbrilist hindamist ei toimu. 

Iga aastaga kasvab hindamisele kuuluvate õpilaste arv alates 2.-9.kl. 

Heade ja väga heade tulemustega õa lõpetanute % on jäänud stabiilseks. 

Üks õpilane on jäetud õa kursust kordama. Temale olid rakendatud tugimeetmed nii kooli kui ka linnaosa poolt, kuid õpilane ei käinud koolis ning 2017/2018.õa jätkab haridusteed  

Tallinna Laste Turvakeskuses  (on Pae Gümnaasiumi õpilaste nimekirjas. 9.D väikeklass). 

Põhikoolis kasutusel olev õpitulemuste monitooring (õpitulemuste tase) näitab kui palju on õa jooksul õpilaste poolt saadud  erinevaid hindeid. Mida rohkem on saadud  5“ ja „4“, seda 

kõrgemal tasemel klass asub.  2.-9.kl õpilaste üldine tase on aastatega stabiilselt kõrge. 
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TASEMETÖÖDE TULEMUSED                
 

3.kl. tasemetööde tulemused  (keskmine punktides)   

Õppeaine 

2015 2016 2017 

 

Riik  

 

Tallinn Kool Riik  

 

Tallinn Kool 

 

Riik  

 

Tallinn 

 

Kool  

Vene keel 45,4 45,8 46,5 - - - - - - 

Matemaatika 32,7 33,3 36,8 30,1 32,3 30,6 p 37 40,4 42,1 

 

Tulemuste analüüs näitab, et õpilased tulevad toime tasemetöödega ning näitavad keskmisest paremaid tulemusi. 

 

6.kl. tasemetööde  tulemused  (keskmine punktides)  

 

Õppeaine 

2015 2016 2017 

 

Riik  

 

Tallinn Kool Riik  

 

Tallinn Kool 

 

Riik  

 

Tallinn 

 

Kool  

Vene keel 60,4 61 58,3 49,3 50,8 49,5 51,1 52,4 50,2 

Eesti keel 

 teise keelena 
- - - 28,3 28,6 27,8 - - - 

Eesti keel  

keelekümblus 
35,6 39,8 37,6 26,2 25,8 30,6 30,6 32,2 31,8 

Matemaatika 29,3 29,9 30 31,6 33,2 34,6 30,5 32,1 31,8 

Inglise keel - - - - - - - - - 

Kunstiõpetus  - - - - - - - - - 

Inimeseõpetus - - - - - - - - - 

Ajalugu  44,5 45,2 45,8 - - - - - - 

Ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus 
- - - - - - 52,6 53,7 52,5 

  

KK klassid näitavad häi tulemusi eesti keeles. 

Õpilased, kes sattusid Innove valimisse matemaatikas näitavad häid tulemusi mitme õa jooksul (koolis rakendatud tasemeõpe). 
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Põhikoolieksami tulemused      

 

Õppeaine 

2015 2016 2017 

Eesti Tall Kool Max Eesti Tall Kool Max Eesti Tall Kool Max 

Matemaatika 30,7 - 33,0 50,0 34,2 34,2 33,0 50,0 37,0 38,0 37,0 50,0 

Eesti keel teise 66,6 69,7 
69,3/

91,0 
100 68,4 71,8 

69,0/

91,5 
100 66,6 69,7 

69,3/

93,0 
100 

Õpilase valik             

Vene keel 72,1 73,6 69.8 100 72,5 74,7 76.1 100   82,9 100 

Inglise keel 87,4 85,6 74.8 100 87,9 87,4 75.2 100   81,4 100 

Ühiskonnaõpetus 54,9 53,9 53.6 75 55,8 53,6 47.1 75   54,5 75 

Füüsika 59,9 60,2 68.5 75 - - - -   62,2 75 

Bioloogia 52,5 51,2 51,1 75 53,8 53,8 58 75   51,4 75 

Ajalugu 61,1 61,2 66,0 75 - - - -   63,8 75 

Geograafia - - - - 54,6 55,8 65 75   61,0 75 

Keemia - - - - 87,2 89,4 79.5 100   95,0 100 

 

Tasemeõpe matemaatikas võimaldas parendada õpitulemusi 

Eriti häid tulemusi näitavad keelekümbluse klasside õpilased eesti keeles.
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GÜMNAASIUMIASTME TULEMUSED                
                                                                       

Aasta Õpilaste arv Kiitusega lõpetanud Kuldmedal Hõbemedal Lõpetanud "4" ja "5" 
Lõpetanud "3" Mitte sooritatud 

eksamid 

2015 16 2 2 1 7 7 0 

2016 27 2 2 1 6 18 0 

2017 32 0 0 1 9 23 0 

 

2014/15.õppeaastal astus 10. klassi 45 inimest. 

2017. õppeaastal 12. klassi lõpetas 32 õpilast, mis moodustab 70 % gümnaasiumisse astujatest. 

Õpilased lahkusid gümnaasiumist omal soovil, seoses nõrga õppeedukuse või koolikohustuse mittetäitmise tõttu. 

Õpilaste arv,  kes lõpetasid  gümnaasiumi hindega „ 3“, on tõusnud. 

Põhjus: õpilasi gümnaasiumisse võeti mitte keskmise hinde alusel, vaid selle alusel, et põhikooli  eksamihinne ei ole üheski õppeaines „2“. 

 

Õpingute jätkamine peale gümnaasiumi 2015. – 2017. a. 

Aasta Kevadel  lõpetanute arv Õpib kõrgkoolis 

Eestis 

Õpib kõrgkoolis 

välismaal 

Kutseõppes Töötab Ei õpi ega tööta 

2015 16 3 5 0 2 0 

2016 27 6 2 1 17 1 

2017 32 24 3 2 3 0 

 Viimase kolme aasta jooksul on näidanud tõusvat trendi gümnaasiumi lõpetajate õpingute jätkamine nii Eesti kui välismaa kõrg- ja ülikoolides.  

 

Keskmine punkt gümnaasiumi sisenemisel - gümnaasiumi lõpus   

Periood Õpilaste arv Keskmine hinne sisenemisel Keskmine hinne gümnaasiumi lõpus 

2015 - 2017 22 4,3 4,3 

Statistika ei sisalda teistest koolidest juurde tulnud keskmist hinnet. 

Keskmine hinne on stabiilne. 
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RIIGI- JA KOOLIEKSAMITE TULEMUSED ÕPPEAINETI                  

                                                                                                                                                                                                       

 

 

*Tabelis on inglise keele 2017.a tulemus (56,4) näidatud arvestamata õpilasi, kes inglise keele eksamil ei saanud B1 või B2 taset (8 õpilast). 

Kui arvestada kõikide õpilaste inglise keele riigieksami tulemusi, siis tulemus on 72 punkti. 

Gümnaasiumi lõpetajate riigieksamite tulemused ei ole riigi keskmistest tulemustest madalamad. 

 

 

Koolieksami tulemused 

Õppeained   2015 2016 2017 

Õpilaste arv Keskmine Õpilaste arv  Keskmine  Õpilaste arv Keskmine 

Ühiskonnaõpetus 5 4,2 6 4,2 1 4 

Bioloogia     4 5 

Keemia     5 4,4 

Saksa keel     1 5 

Ajalugu   4 4   

Füüsika 4 4,8 1 5 13 4,3 

Vene keel 7 4,3 16 3,9 8 4,1 

Uurimistöö alused 11 4,4 27 4,3 32 4,4 

 

Kõikidel gümnaasiumiastme õpilastel koolieksamite sooritamine oli edukas. Õpilased ise valivad endale sobiva koolieksami ning nende õpimotivatsiion eksamineeritavas aines on kõrge.  

 

Õppeaine 

2015 2016 

 

2017 

 

Riik Kool Riik Kool Riik Kool 

 

Matemaatika 
 

45 

 

54,8 

Lai: 56,3 

 

80,4 

 

51,8 

 

54,7 

 

Kitsas: 39,9 50,6 38,4 51,1 

Riigikeel 
 

58 

 

83,3 

 

 

60,5 

 

76,2 60,4 77,9 

Inglise keel 
64,1 68,4 63,9 49,5 70,1 56,4 / 72* 
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LISA 7 

ÕPETAJATE DIGIPÄDEVUSE KAARDISTUS ÕPETAJATE ENESEHINDAMISE MUDELI „NUTIMAJAKAS“ TULEMUSENA  

 

Kaardistamises võttis osa 50 õpetajat 

 

Nutimajaka tasemed Digipädevuse tase hetkel Digipädevuse tase 2017/2018 õ-a lõpuks 

Teenäitaja täht kedagi 1 õpetaja 

Valgustaja 1 õpetaja kedagi 

Profi kedagi 6 õpetajat 

Kuldne kesktase 7 õpetajat 9 õpetajat 

Baastase 3 õpetajat 10 õpetajat 

Sokli tase 12 õpetajat 11 õpetajat 

Vundamendi tase 27  õpetajat 13 õpetajat 
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LISA 8 

KOOSTÖÖ EESTI JA VÄLISRIIKIDE ORGANISATSIOONIDE JA  HARIDUSASUTUSTEGA           

           

Liik Aeg Koostöö vorm 
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 1. Saaremaa Ühisgümnaasiumi miniteaduspäevad (TPGi õpilaste ettekanded, 27.-29. november 2015) 

2. SA Innove traditsiooniline visiit (vestlus, lahtised tunnid, 2. detsember 2015)  

3. Jüri Gümnaasiumi jõuluball (TPGi gümnasistide osavõtt, 11. detsember 2015) 

2
0
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4. Keelekümbluskonverents “Ainetevaheline lõiming õpilaste õppeedukuse ja õpetajate koostöö toetamiseks” (õpetajate ettekanded, TPG, 

Mustamäe Humanitaargümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, 22.märts 2016)  

5. HTMi projekt „Noorte kohtumised“ Jüri Gümnaasiumiga (TPGi õpilased, 25.-27. jaanuar 2016) 

6. HKK-õpilasüritus “Keelte õppimine – võimaluste paljusus” (Külalised Tallinna Läänemere Gümnaasiumist, Mustamäe 

Humanitaargümnaasiumist, Jüri Gümnaasiumist, 14.aprill 2016) 

7. Kevadpüha Jüri Gümnaasiumis (TPGi 5.-6. klasside õpilaste osalemine, 21.aprill 2016) 

8. Koostöö VisuaalVaramu Ühinguga video filmimisel (september 2016) 

9. Ümarlaud piirkonna lasteaedadega (30.september 2016) 

10. Integratsiooniprojekt Jüri Gümnaasiumiga (noorte kohtumised 7.klasside õpilastele, september 2016) 

11. Pärnu Tammsaare Kooli delegatsiooni vastuvõtt (lahtised tunnid ja ümarlaud vene keele õpetajatele, 3.oktoober 2016) 

12. Koolitus-seminar teemal „Kujundav hindamine õpilase toetajana“ Narva Vanalinna Riigikoolis (TPGi õpetajatele, 26.-27.oktoober 2016) 

13. Saaremaa Ühisgümnaasiumi miniteaduspäevad (TPGi gümnasistid esinesid ettekannetega, november 2016) 

14. Soome Vabariigi aastapäeva tähistamine Jüri Gümnaasiumis (10.b klassi esinemine, 6.detsember 2016) 

15. Jüri Gümnaasiumi jõuluball (TPGi gümnasistide osavõtt, 21.detsember 2016) 
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16. Moeshow Jüri Gümnaasiumis (TPGi 6.klasside õpilaste esinemine, 3.veebruar 2017) 

17. Soome keele aktiivse kasutamise päev TPGis koos Jüri Gümnaasiumiga (TPGi gümnasistidele, 16.veebruar 2017) 

18. Koostöö HITSA ja Tallinna Haridusametiga „Digipeegli täitmisel“ (talv-kevad 2017) 

19. Inglise keele õigekirja konkurss Spelling Bee Jüri Gümnaasiumis (TPGi põhikooli õpilaste osalemine, II koht, 16.veebruar 2017)  

20. Karjääripäev (Tagasi Kooli külalisesinejatega, 17.märts 2017) 

21. Karjääri võimaluste tutvustamine 10.-12.klassidele (näitus „Õpi Tartus!“, 12.jaanuar 2017; Spordipäev Tallinna Tehnikaülikoolis, 21.veebruar 

2017; tudengivari Tartu Ülikoolis, 22.veebruar 2017; Lahtiste uste päev Tallinna Ülikoolis, 16.märts 2017; Lahtiste uste päev Tartu Ülikoolis 

22.märts 2017; Lahtiste uste päev Sisekaitseakadeemias, 23.märts 2017; õppepäev Maaülikoolis, 14.aprill 2017) 

22. Koostöö Junior Achievement Eesti organisatsiooniga (N. Presnetsova viib läbi kursust “Mina, majandus ja ettevõte”, on koolitaja) 

23. Koostöö programmiga “Noored Kooli” (noorte õpetajate värbamine) 

24. Koostöö Lasnamäe LOViga (huvitegevuse toetamine, ühiskonnaõpetuse tunnid, kooli ürituste külastamine LOVi esindajate poolt) 

25. Koostöö HITSA, INNOVE, Tallinna Ülikooli, Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumiga digitaalse 
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konverentsi  „Õpilaste digipädevuste arendamine praktikute silmade läbi“korraldamisel ja läbiviimisel (aprill 2017) 

  26. Tallinna ja Tartu koolide meeskondade ühisseminar Tartus, Põlvas (I.Riitsaar, N.Presnetsova, 12.-13.oktoober 2017) 

  27. Koostöö Tallinna Pae Gümnaasiumi ja Kehra Gümnaasiumi LAK-õppe juurutamise teemal (N.Presnetsova, Kaja Sarapuu, 6. november 2017 

 

K
o

o
st

ö
ö

 v
ä

li
sr

ii
k

id
e 

o
rg

a
n

is
a

ts
io

o
n

id
e 

ja
  

h
a

ri
d

u
sa

su
tu

st
eg

a
 

 

2
0

1
5
 

1. Türgi, Kreeka, Itaalia, Rumeenia, Poola ja Leedu delegatsiooni vastuvõtt. Haridusprojekt Erasmus+ "Riding the Rainbow to a Better Future" 

(TPGi õpetajad ja õpilased, 8.-14. november 2015) 

2. Gruusia haridustöötajate delegatsiooni vastuvõtt (kooli ja KK programmi tutvustus, lahtised tunnid, 11.november 2015) 

3. Erasmus+ kakskeelsuse projekt Soome Itä-Suomen kooliga Lappeenrantas (TPGI õpetajate õppereis, tundide andmine ja külastamine, 

november 2015) 
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4. Poola, Saksamaa, Šveitsi, Rumeenia delegatsiooni vastuvõtt teemal “Keeleõpe kutsehariduses” (kooli ja LAK-õppe  tutvustus, lahtised tunnid, 

15.jaanuar 2016) 

5. Haridusprojekt Erasmus+ "Riding the Rainbow to a Better Future" (KK õpetajate õppereis, Istambul, märts 2016) 

6. ÜRO Peaassamblee  simulatsioon (TPG õpilased, Läti, 1.-3. aprill 2016. Töökeel on inglise keel) 

7. Riia Klassikalise Gümnaasiumi delegatsioon (lahtised tunnid, kogemuste jagamine, 12.-13.aprill 2016) 

8. Projekt Erasmus+, õpetajate kogemuste vahetamise reis Poola Vabariiki (11.-15.aprill 2016) 

9. Kirgiizi Vabariigi haridustöötajate delegatsioon (ümarlaud, lahtised tunnid, 20.aprill 2016) 

10. Rahvusvaheline konverents Moskvas (I.Riitsaar ettekanne teemal „Lastevanemate kaasamine koostösse KK klassides“ , 10. oktoober 2016)  

11. Haridusprojekt Erasmus+ "Riding the Rainbow to a Better Future" (KK klasside õpetajad, Itaalia, 13.-19.november 2016) 

12. SA Innove Keelekümbluskeskuse õppereis Barcelonasse (N.Presnetsova osalemine, 27.november-2.detsember 2016) 

13. Türgi ja Azerbaidžaani ajaloo, looduse ja kultuuri tutvustamise projekt (detsember 2016 -veebruar 2017) 
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14. Namiibia ajakirjanike vastuvõtt (KK programmi ja IKT tutvustamine, jaanuar 2017) 

15. Rahvusvaheline konverents Moskvas (M.Lust ettekanne „Digivahendite kasutamine keeleõppes“,  veebruar 2017) 

16. Balkanimaade (Serbia, Albaania) ajakirjanike vastuvõtt (KK programmi ja IKT tutvustus, kvaliteet hariduses, 4. aprill 2017)  

17. ÜRO Peaassamblee  simulatsioon (TPGi õpilased, Ukraina, aprill 2017. Töökeel on inglise keel) 

18. Hispaania haridustöötajate delegatsiooni vastuvõtt (kooli tutvustus, KK programmi tutvustus, lahtised tunnid, 25.aprill 2017) 

19. SA Innove Keelekümbluskeskuse õppereis Gruusiasse (N.Presnetsova osalemine, 1.-6.mai 2017) 

20. Ukraina pedagoogide vastuvõtt (P.Alonov, 19.september 2017)  

21. Sankt-Peterburi haridustöötajate delegatsiooni vastuvõtt (20.september 2017) 

22. SA Innove Keelekümbluskeskuse õppereis Leetu (N.Presnetsova, 16.-19.oktoober 2017) 

23. XI Rahvusvaheline Balti Humaanse Pedagoogika Konverents (Konverents 20.-22.oktoober 2017; seminarid lastevanematele „Tüdrukute ja 

poiste kasvatamine“, 23.-24.oktoober 2017; seminar õpetajatele „Konfliktide ennetamine õpetajate ja õpilaste vahel“, 24.oktoober 2017) 

  24. Soome keelekümbluse külastust (12.12.2017): 2 lasteaia juhti, 4 koolijuhti ja 3 haridusametnikku. 
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LISA 9 

ÕPILASTE OSALEMINE RINGITÖÖS 2014-2017ÕA              
 

 

 

Ringitöös osalevate õpilaste arvu suurenemine toimub tasuliste õppekavaväliste ringide arvelt. Ringide planeerimisel arvestatakse õpilaste ja lastevanemate soove, vajadusi ning kooli 

võimalusi. Praegu ei ole koolis piisavalt ruumi ringide korraldamiseks. 2015/16 õa suurenes spordi ja kunsti ringide õpilaste arv seoses lisaruumide leidmisega Sikupilli Gümnaasiumis. 

Ringi 

liik 

Ringi 

nimetus 

Õpilaste 

vanuseaste 

Õpilaste arv aastate kaupa 

2014/15 2015/16 2016/17 

 S
p

o
rd

i-

ri
n

g
id

 

Jõusaal põhikool, 

gümnaasium 

 

20 

 

19 

 

21 

Võrkpall gümnaasium 18 20 23 

Korvpall põhikool 20 22 21 

Tantsuring  

(al 2015/16 ) 

algkool Ei 

toimunud 
41 17 

K
u

n
st

i 

ja
 

k
ä

si
tö

ö

-r
in

g
id

 Käsitööring algkool  48 109 77 

Kunstiring algkool,  

2015/16 õa ka 

põhikool 

 

46 

 

148 

 

95 

M
u

u
si

k
a

-

ri
n

g
id

 

Mudilaskoor algkool 31 32 32 

Orkester algkool, 

põhikool, 

gümnaasium 

 

20 

 

22 

 

22 

Noorte bänd gümnaasium 4 7 2 

Vokaalstuudio põhikool  

16 

Ei 

toimunud 

Ei 

toimunud 

K
ee

le
-r

in
g

id
 

Inglise keel algkool, 

põhikool, 

gümnaasium 

 

899 

 

913 

 

962 

Saksa keel põhikool 
11 

Ei 

toimunud 

Ei 

toimunud 

Prantsuse keel algkool, 

põhikool 

 

34 

 

19 

 

22 

Hiina keel algkool, 

põhikool 

 

30 

 

19 

 

12 

M
u

u
d

  

ri
n

g
id

 

„Liberi” 

õppeabi 

 ring 

algkool, 

põhikool 
 

330 

 

343 

 

288 

„Proventus” 

eelkool 

eelkool  

157 

 

156 

 

178 
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LISA 10 

ÕPILASESINDUSE OSALUS KOOLIVÄLISTEL ÜRITUSTEL             
 

 Õppeaasta Ürituse nimetus 

2014/15 

25. Ümarlauad Lasnamäe linnaosa valitsuses (osalesid LOV liikmed ja Lasnamäe koolide ÕE õpilased) 

26. Tallinna noortevolikogu ümarlaud 

27. Väliskoolitus Haapsalus (korraldatud Lasnamäe linnaosa valitsuse poolt) 

28. Õpilasesinduste liidu „Õpilaste hääl” koosolekud (kokku 7 kohtumist) 

29. Noorteparlamendi istungid Riigikogus 

30. Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekud (toimusid Elva Gümnaasiumis ja Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis) 

31. Noorte ettevõtluslaager (toimus Sauel) 

32. Kodurahufoorum 2014 

33. Eesti õpilasesinduste liidu Harjumaa regionaalne koolitus 

34. Rahvusvaheliste projektide infomess Kesklinna noortekeskuses 

35. Koristustalgud Lasnamäel (korraldatud Lasnamäe linnaosa valitsuse poolt) 

2015/16 

1. Väliskoolitus Viljandis (korraldatud Lasnamäe linnaosa valitsuse poolt) 

2. Õpilasesinduste liidu „Õpilaste hääl” koosolekud (kokku 5 kohtumist) 

3. Foorum/laat „Vabatahtlik töö” Lauluväljakul 

4. Koristustalgud Lasnamäel (korraldatud Lasnamäe linnaosa valitsuse poolt) 

5. Kodurahufoorum 2014 

6. Noorsootöö seminar (korraldatud SA MISA poolt) 

7. Ümarlauad Lasnamäe linnaosa valitsuses (osalesid LOV liikmed ja Lasnamäe koolide ÕE õpilased) 

8. Tallinna noortenädal 

9. Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolek (toimus Paide Gümnaasiumis) 

10. Eesti õpilasesinduste liidu Harjumaa regionaalne koolitus 

11. Projekt „Kooliraadio” (korraldas Raadio4) 

2016/17 

 

 

1. Ümarlaud noorsootöökohta Tallinna Haridusametis 

2. Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekud (toimusid Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja Rakvere Gümnaasiumis) 

3. Tallinna Linnavolikogu simulatsioon 

4. Ida-Virumaa õpilasesinduste noortefoorum (koostöös Lasnamäe linnaosavalitsusega) 

5. Active Youth Forum 2016 (korraldatud SA MISA poolt) 

6. Tervisearengu Instituudi koolitus „Kuidas kaasata õpilasi” 

7. Huvihariduse arengukava arutelu Tallinna Haridusametis 

8. Eesti õpilasesinduste liidu Harjumaa regionaalne koolitus 

9. Õpilasesinduste liidu „Õpilaste hääl” koosolekud (kokku 4 kohtumist) 

10. Õpilasliidrite ümarlaud Riigikogus. Karusloomkasvanduse teemaline arutelu. 


