
Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 

1. Üldandmed õppeasutuse kohta  
 

1.1            ÕPPEASUTUSE NIMETUS  
1.1. Juht Ljudmila Smirnova 
1.2. Õppeasutuse kontaktandmed  
aadress  
telefon 
e-post  
kodulehekülg 

  
Juhhanovi tn. 3, 20609 Narva 
3560230 
kool@paju.edu.ee 
www.paju.edu.ee 
 

1.3.Pidaja, tema aadress Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Peetri pl.3 

1.4. Laste/õpilaste arv  187 
1.5. Personali arv 60 
1.6. Pedagoogilise personali arv 43 
1.7. Sisehindamise periood 2015.-2016..õa 

 
 
 

Eesmärgid 2015.-2016..õa 



Valdkonnad Eesmärgid 

Eestvedamine ja juhtimine 

 

1.  Kollektiivi seisukohtade uurimine kooli elu 

põhiküsimustes. 

2. Koolieluga seotud küsimuste kohta otsuste 

ettevalmistuse protsessiks on kaasatud õpetajad, õpilased 

ja vanemad 

3.  TEK strateegia on ellu viidud erinevatel tegevustasanditel 

4. Kooli komplekteerimise süsteemi väljatöötamine 

Personali juhtimine 

 

1.Koolis töötavad professionaalsed pedagoogid, kes on 
pädevad oma ainevaldkonnas ning kasutavad oma töös 
kaasaegseid õpetamisvõtteid ja meetodeid. 
2. Koolis on loodud tingimused õpetajate töövälise 
arendamiseks ning järjepidevaks professionaalseks arenguks. 
3.. Töötajate arusaama arendamine sellest, mida ootab neist 

kool ning milline töö koolis väärib adekvaatset hindamist. 

4. Arendada, toetada ja nõustada õpetajaid digiajastu 
vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis. 
5. Personalitöö korraldus viiakse vastavusse parimate 
personalijuhtimise praktikate ja õigusaktides kehtestatud 
nõuetega 

Koostöö asjast huvitatud 

gruppidega 

 

1. Asjast huvitatud gruppidega tehtava koostöö hindamine. 

2. Igasuguste projektide kasutamine. 

3.  Luuakse laste ja kogu koolipersonali tervisele ohutu ja 

tervist tugevdav koolikeskkond 

4. Koostöö süsteemilasteaedadega kasutamine. 

 

Ressursside juhtimine 1. Materiaaltehnilise baasi arendamine. 

2. Inforessursside juhtimine. 

3. Kooli inforessursside tunnide ja väljaklasside uurituste 

läbiviimiseks kasutamine. 

4.  Luuakse võimalused infotehnoloogia ja kaasaegsete 

õppemeetodite laialdaseks kasutamiseks riikliku õppekava 

eduka rakendamise eesmärgiga 

Õppe- ja kasvatusprotsess 1.Kooli õppetöö süsteemi loomine iga õpetaja töö süsteemi 

alusel, mis mõjutaks koolitöö üldist positiivset tulemust. 

2. Õppeolukorra parendamiseks on vaja konkreetseid 

tegevusprogramme lugemise, eesti keele õppimise ja 

käitumise korrigeerimise osas. 



 

 
4. SISEHINDAMISE TULEMUSTE VORMISTAMINE 
Koondaruanded ja kokkuvõtted, mis õppeasutus õppeaasta jooksul. 
 Aruande 

liik 
Analüüs Kokkuvõtted 

  1.Eestvedamine ja juhtimine  
1. Juhtkonna 

õppeaasta 
kokkuvõte 
(üldtööplaa
ni ja 
arengukav
a täitmise 
analüüs) 

2015/2016. Õppeaasta üldtegevuskava on täidetud.  
Kuna üldtegevuskava oli koostatud kooli arengukava 
alusel, siis on kõik selles kavandatud on täidetud. 
 

Aasta peamised 
üritused on läbi 
viidud kõigis 
jaotistes . 
 
 
 
 
 
 
Aasta tegevus- ja 
arengukava täitmine 
– 100% 
 

2. Järelevalve 
kontrollid 

Päästeameti ameti ettekirjutused on  täidetud osaliselt 
 
Tervise ameti ettekirjutused on täidetud osaliselt 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  - 75% 
 

3.  Kultuuri osakonna teenustusliku järelevalve määrkusi ei 
ole tehtud 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  -100% 
 

4. Kooli 
komplekte
erimine 

Esemene klassi on Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  - 100% 

5. Õpetajate 
eneseanalü
üs 

Õpetajate eneseanalüüs on esitatud 33  õpetajatel () Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  - 94,2% 

6. Vormistan
ud kooli 
dokumente 
õppekava, 
Koli 
kodukord, 
Hadaoluko
rra 
lahendamis
e plaan 
Palga 

Kõike dokumente on vormistatud ja kooskõlastatud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  - 100% 

3.  Kooliõppekava uuendamine ja arendamine 
 

4. Tulemuste  pidev analüüs õpilaste edukase toetusel. 

5.   Õppijatele on loodud võimalused individuaalsust arvestavaks 
võimetekohaseks õppeks. 



korralduse 
põhimõtted 

   Jaotise 
keskmine 
näitaja –94,8 
% 

  2. Materiaaltehnilise baasi arendamine  
1. Majandusa

asta 
eelarve 
analüüs 

Kooli eelarve riigi ja kohaliku rahastamise lõigus on 
täidetud täies ulatuses.  
Märkusi eelarve täitmise kohta ei olnud. 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 100% 
 

2. IT-juhi 
õppeaasta 
aruanne 

Loodud kooli poste kastmed. 
 Kooli lehekülg vormistatakse pidev 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 100% 
 

3. Õppevahen
dite 
soetamine 

Uued arvutid on soetanud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 100% 
 

4. Kooli 
raamatukog
u töö 

Raamatukogu tööplaan on täidetud. Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 100% 
 

5. Elektroonili
se 
dokumendir
egistri 
kasutusele 
võtmine 

Kasutame osaliselt Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 50% 
 

   Jaotise 
keskmine 
näitaja – 90% 

  3.Personali juhtimine  
1 Rahulolu-

uuringute 
tulemuste 
analüüs 

Kõigis küsimustes on õpilastel keskmine hinne –  
3,7(3,7) 
 
 
 
Kõigis küsimustes on õpetajatel keskmine hinne – 4,0 
(3,9) 
 
 
 
Kõigis küsimustes on kooli töötajatel keskmine hinne – 
4,7 (4.6) 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  74% 
 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  80%. 
 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  94%. 
Jaotise keskmine 
näitaja – 82,6% 

2. Õpetajate 
täiendkooli
tuse 
analüüs 

Täiendkoolituse tundide keskmine arv ühe õpetaja 
kohta on 374,73 viie aasta jooksul . 
 
Täielikult on täiendkoolituse maht 37 õpetajatel (6) 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 100 % 
Vastavalt hindamise 



 koolile moodustab 
see  83,8% 
 

3. 	Kvalifikatsi
oonile	
vastavate	
õpetajate	
poolt	
täidetud	
ametikohta
de	arv	

   Kvalifikatsioonile vastavate õpetajad – 39 
Ei vasta – 4 õpetajat 
 
 
 
 
 
 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  - 89,8% 
 
 
 
 

4. Kooli aasta 
sissesekont
rolli kava 
täitmine	

Kooli aasta sissesekontrolli kava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 
 

   Jaotise keskmine 
näitaja – 93,4% 

   Jaotise 
keskmine 
näitaja – 88% 

  4. Koostöö huvigruppidega  
1. Õppenõuk

ogude ja 
metoodilist
e päevad 

Õppenõukogude  päevade kava on täidetud 
 Metoodiliste päevade kava on täidetud osaliselt 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  50% 
 

2. Hoolekogu Hoolekogu istungite kava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

3. Karjääri 
nõustaja 

Karjääri nõustaja kava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

4. HEV ko  HEV ko kava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

5. Ohutu 
töökeskko
nna grupi, 

Ohutu töökeskkonna grupi kava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

6. Tervise 
nõukogu 

Tervise nõukogu kava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

7. Kriisimees
kona 

Kriisimeeskona töökava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

8. Kooli 
nõukogu 

 Kooli nõukogu kava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 



9. Õpilaste 
esinduse 

Õpilaste esinduse töökava on täidetud Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

9. Osalemine 
ülelinnalist
es, 
riiklikes ja 
rahvusvahe
listes 
projektides 

• Euroopa Noored Noortekohtumine “Millest räägivad raamatud” 
(22-24.03.2016) Tallinn, Eesti 

• eTwinningu projekt “Making an international video” 
(17.12.2015-30.04.2016) 

• HUKK-AP Huvikoolide Kaasamise ja Arenguprogramm 

• Erasmus+ Strateegilise koostöö "Europe's Unique Regions - Our 
Personal Experience" 2015-2018 

• Euroopa Noored Noortekohtumine "Minu väärtuslik 
elukeskkond" 25-29.01.2016, 29.02-04.2016, 06-10.06.2016, 
Nõva kool, Eesti 

• U.S. Department of State “The English Access 
Microscholarship Program (Access)” (2015-2017) Narva, Eesti 

• Euroopa Noored noortekoolitus “Idee 45” (18-20.09.2015) 
Tallinn, Eesti 

 
 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

1
0. 

Töö 
massmedia
vahenditeg
a 

2015-2016.õa eest olnud 8 trükkimist koolist Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  100% 

   Jaotise 
keskmine 
näitaja – 95,5% 

  5. Õppe- ja kasvatusprotsess  
1 Eksamite 

ja 
tasemetööd
e tulemuste 
analüüs 

Tasemetööd.  
Vene keel – 6.a – 3,4 (3,4) 
Matemaatika – 6.a – 3,5 (2,6) 
Eesti keel – 6.a – 2,7 (2,6) 
Keskmine hinne – 3,2( 2,9)  
 
Põhikooli eksamid 
Keskmine hinne matemaatikas – 2,5 (3,0) 
Keskmine hinne eesti keeles – 2,5 (2,2) 
Vene keel – 3,0 (3,3) 
geograafia – 3,5 (3,0) 
Ühiskonnaõpetus – 3,3 ( 4,0) 
Inglise keel – 4,0 
Keskmine hinne – 3,1 (3,1) 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  64 % (58%). 
 
 
 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see   62%. 
 
 

2. Aineolümp
iaadide  jt 
õpilasvõist
luste 
tulemuste 
analüüs 

Osalemine ülelinnalistel olümpiaadidel, konkurssidel ja 
võistlustel – 9 õpetajat. 
 
 
 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 25,7% 
 
 

3. Arenguves 7 klassides on vestlused korraldatud kõigi õpilastega. Vastavalt hindamise 



tluste 
kokkuvõtte
d ja 
analüüs 

 
 
 

koolile moodustab 
see 31% 
 
 

4. Hariduslik
e 
erivajadust
ega 
õpilaste 
toetamine 

4 õpilast   on jäetud kordusõppekursusele  
 
 
 
 
Koolikohustuse rikkujad - 39 
 
 
 
 
Õpilaste arengukaartide täitmine -  
 
 
 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 98% 
 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  80% 
 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see  % 
 
 

5. Õpiedukus, 
kvaliteet 

Ainult positiivseid hindeid (RÕК) omavad – RÕK   
1а, 8в,8с, 
 
 
 
Ainult positiivseid hindeid  omavad (LÕK) –  
2в,  3в, 4в,  4 c, 5b, 6с,7с, 9в 
 
 
 
«4» и «5» hindega õppivate õpilaste arv (RÕK) –29  
 
+ 
«4» и «5» hindega õppivate õpilaste arv (LÕK) – 16 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 33,3 % 
 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 72,7% 
 
 
 
 
 
 
Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 24% 
 

 Huvitöö 
õppeaasta 
aruanne 
 

Läbi viidud ürituste keskmine hinne 4,4  
 
 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 88%. 

6. Õpilaste 
osalemine 
huviringid
es ja 
tunnivälise
s tegevuses 

Õpilaste klassi väline tegevus 44% Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 44%. 

7. Õpilaskod
u töö 
analüüs 

Õpilaste arv on säilitatud – 12. 
Külastasid pidevalt – 6 õpilast 
 
 
 
 

Vastavalt hindamise 
koolile moodustab 
see 50% 
 
 

   Jaotise keskmine 



näitaja – 58,0% 
58,5% 

Iga õppeaasta lõpus annab õppenõukogu põhjendatud koondhinnangu  viie juhtimisvaldkonna 

tegevustele ja tulemustele ning nende seotusele.  

Juhtimisvaldkond Suurepärane 
100% 
 

Väga hea 
75% 
 

Hea 
 50% 
 

Rahuldav 
25% 
 

Nõrk  
0% 
 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

94,8% (97,3%)     

Personali juhtimine 88% (92%)     
Koostöö huvigruppidega  95,5 (96%)     
Ressursside juhtimine 90% (100%)     
Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

  58,0% (58,5)   

Kokku  85,3% 
(85%) 

   

 
0% 
Nõrk 

25% 
Rahuldav  

50% 
Hea  

75% 
Väga hea  

100% 
Suurepärane  

Eesmärke pole 
saa-vutatud. 
Tule-mused puu-
duvad või on 
minimaalsed 

Eesmärkidega on 
tegeletud ning on 
saavutatud tule-mused  
ligikaudu veerandi 
ulatuses  

Saavutatud tule-mused 
poolete tegevuste ja 
eesmärkide osas. 

Tulemused katavad 
ligikaudu ¾  
asjakohastest 
valdkondadest ja 
tegevustest 

Eesmärgid 
asjakohased ja 
saavutatud . 
planeeritud 
tegvused 
rakendatud 

 


