
Narva Paju Kooli sisehindamise 2016.-2017.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 2016.-2017.õa 
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Eesmärkid 2016.-2017.õa 

 

 

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 

arengukava 

täitmise 

analüüs) 

2016./2017. õa üldtegevuskava on täidetud osaliselt.  

Täidetud osaliselt   sissekooli kontrolli kava 

 

Aasta peamised 

üritused on läbi 

viidud kõigis 

jaotistes . 

Aasta tegevus- ja 

arengukava täitmine 

– 90% 

 

 

Valdkonnad Eesmärkid 

Eestvedamine ja juhtimine 

 

1. Koolieluga seotud küsimuste kohta otsuste ettevalmistuse 

protsessiks on kaasatud õpetajad, õpilased ja vanemad 

2. Kooli komplekteerimise süsteemi väljatöötamine 

Personali juhtimine 

 

1. Koolis on loodud tingimused õpetajate töövälise 

arendamiseks ning järjepidevaks professionaalseks 
arenguks. 
2. Arendada, toetada ja nõustada õpetajaid IT-vahendite ja 

võimaluste kasutamisel õppeprotsessis ja klassi välises töös. 

3. Personalitöö korraldus viiakse vastavusse parimate 

personalijuhtimise praktikate ja õigusaktides kehtestatud 

nõuetega 

Koostöö asjast huvitatud 

gruppidega 

 

1. Igasuguste projektide kasutamine  nagu alus koostöö 

huvirühmadega arendamiseks. 

2.  Luuakse laste ja kogu koolipersonali tervisele ohutu ja 

tervist tugevdav koolikeskkond  koostöö huvirühmadega töö 

alusel 

3. Koostöö süsteemilasteaedadega kasutamine. 

Ressursside juhtimine 1. Materiaaltehnilise baasi arendamine. 

2. Inforessursside juhtimine. 

3.  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. Igal tuunnil funktsioonalse lugemine õppemeetodite 

kasutamine 

3.  Kooliõppekava uuendamine ja arendamine 

4. Tulemuste  pidev analüüs õpilaste edukase toetusel. 



2. Järelevalve 

kontrollid 

Päästeameti ameti ettekirjutused on  täidetud osaliselt 

 

Tervise ameti ettekirjutused on täidetud osaliselt 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  - 75% 

 

3. Kooli 

komplektee

rimine 

Esemene klassi on Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  - 100% 

4. Õpetajate 

eneseanalüü

s 

Õpetajate eneseanalüüs on esitatud 40  õpetajatel () Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  - 100 % 

5. Vormistanu

d kooli 

dokumente: 

arengukava 

Kõike dokumente on vormistatud ja kooskõlastatud Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  - 100% 

   Jaotise keskmine 

näitaja –93,0 % 

  2. Materiaaltehnilise baasi arendamine  

1. Majandusaa

sta 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 

On loodud koolisisse e- post. 

 Kooli lehekülg vormistatakse pidev 

IT vara ja uued arvutid on soetanud 

On kostatud kooli Digiplaani 

Robotika komplekt on soetanud 

On soetanud ja paigatanud kooli TV 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 100% 

 

3. Õppevahen

dite 

soetamine 

Õppekirjandus on soetanud tellimise alusel Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 100% 

 

4. Kooli 

raamatukog

u töö 

Raamatukogu tööplaan on täidetud osaliselt Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 50% 

5. Elektroonili

se 

dokumendir

egistri 

kasutamine 

Kasutame osaliselt Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 50% 

 

   Jaotise keskmine 

näitaja – 80% 

  3.Personali juhtimine  



1 Rahulolu-

uuringute 

tulemuste 

analüüs 

Kõigis küsimustes on õpilastel keskmine hinne – 3,6 

3,7(3,7) 

 

 

 

Kõigis küsimustes on õpetajatel keskmine hinne – 4,3 

4,0 (3,9) 

 

Kõigis küsimustes on kooli töötajatel keskmine hinne 

– 4,3 – 4,7 (4.6) 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  72% 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  86%. 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  86%. 

 

Jaotise keskmine 

näitaja – 81,3% 

82,6% 

2. Õpetajate 

täiendkoolit

use analüüs 

Täielikult on täiendkoolituse maht 30 õpetajatel. 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  68,1% 

3.  Kvalifikats

ioonile 

vastavate 

õpetajate 

poolt 

täidetud 

ametikohtad

e arv 

Kvalifikatsioonile vastavate õpetajad – 40 

Ei vasta – 4 õpetajat 

 

Õpetajate eesti keele oskuste parendamine 

Vastab - 8 

Ei vasta - 31 õpetajat 

Pareneb – 1  

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  - 90.0% 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  - 20.0% 

 
 

 Jaotise keskmine 

näitaja – 86,4% 

93,4% 

  4. Koostöö huvigruppidega  

1. Õppenõuko

gude ja 

metoodiliste 

päevad 

Õppenõukogude  päevade kava on täidetud 

 Metoodiliste päevade kava on täidetud. 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  100% 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  100% 

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 

töökeskkon

na 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. Kriisimeesk

ona 

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 

ülelinnaliste

s, riiklikes 

ja 

rahvusvahel

istes 

projektides 

1. Erasmus+ Strateegiline koostöö “Promote European 

Traditions by means of dual language teaching” (2016-

2018) Germany, Netherlands, Spain 

2. Erasmus+ Strateegiline koostöö “I Am Prosperous” (2016-

2018) Lithuania, Poland, Portugal 

3. Erasmus+ Noortevahetus "Sinu mõju-2" (15.06.2016-

14.01.2017) Estonia 

4. Euroopa Noored Noortekohtumised “MEEL: Mere Elu, Elu 

Linnas” (21.08-25.08.2017) Pühalepa Kultuuri- ja 

Noortekeskus, Estonia 

5. Erasmus+ Strateegiline koostöö "Europe's Unique Regions - 

Our Personal Experience" (2015-2018) Italy, Greece, Spain, 

Romania, Poland 

6. Erasmus+KA1 Другой угол зрения зрения" 01-02.2017 

7. eTwinningu projekt "Around Europe in 40 days" 20 

Euroopa riigides Kvaliteti Märk 

8. Google grant "ABC code ait Paju school" October 2016 

9. Innove Huvitavkool programmis " Abimees on kogukonna 

seast" 2016-2017 

10. Erasmus+ Kontaktseminar "Using eTwinning in KA2 

School-To-School Partnerships"(1-3.09.2016) Czech 

Republic 

11.  Narva Noortekeskus. Aktivsus. Loomine. Edu. Mai 2017 

12. Innove Prõm programmis "Kutsehariduse maine tõstmine" 

2016-2017 

13. Integratsiooni SA "Lõimumine Hiiumaal" 3-7.07.2017  

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  100% 



1

0. 

Töö 

massmediav

ahenditega 

2016-2017.õa eest olnud 4 trükkimist koolist ja palju 

foto ja erinevaid materiale facebookis 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  100% 

   Jaotise keskmine 

näitaja – 100% 

  5. Õppe- ja kasvatusprotsess  

1 Eksamite ja 

tasemetööd

e tulemuste 

analüüs 

Tasemetööd.  

Vene keel – 3.а – 3,1 

Matemaatika – 3.а – 2,8 

Keskmine hinne – 2,95 
 

Vene keel – 6.a – 3,0 (3,4 (3,4) 

Matemaatika – 6.a – 2,25 (3,5 (2,6) 

Eesti keel – 6.a – 2,07 (2,7 (2,6) 

Keskmine hinne –  2,44 (3,2( 2,9)  

 

 

Põhikooli eksamid  - (9a) 

Keskmine hinne matemaatikas –2,3 2,5 (3,0) 

Keskmine hinne eesti keeles – 2,0 (2,5 (2,2) 

Vene keel – 3,1  (3,0 (3,3) 

geograafia – 2,0 (3,0) 

Inglise keel – 4,0 (2,0 (4,0) 

Keskmine hinne – 2,7 (3,1 (3,1) 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 59% (64 % 

(58%). 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  48,8% (64 % 

(58%). 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  54%  (62%). 

54 

 

2. Aineolümpi

aadide  jt 

õpilasvõistl

uste 

tulemuste 

analüüs 

Osalemine ülelinnalistel olümpiaadidel, konkurssidel 

ja võistlustel – 6 õpetajat. 

 

 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 17.5% 

3. Hariduslike 

erivajaduste

ga õpilaste 

toetamine 

5 õpilast   on jäetud kordusõppekursusele  

 

 

 

Koolikohustuse rikkujad - 30 

 

 

 

Õpilaste arengukaartid on  täidetud. 

 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 97,3% 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see  83,7% 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 100 % 

93,6 

4. Õpiedukus, 

kvaliteet 
Ainult positiivseid hindeid (RÕК) omavad  -  1а, 1b, 

2a,3a, 3b,6a, 8a, 8b, 9b 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 75,0 % 

 



Ainult positiivseid hindeid  omavad (LÕK) –  

   4a,  4в,  5b, 5c, 7с, 8c, 8d 

 

 

«4» и «5» hindega õppivate õpilaste arv (RÕK) –21  

+«4» и «5» hindega õppivate õpilaste arv (LÕK) – 4 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 70,0% 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 13,5% 

52,8 

 Huvitöö 

õppeaasta 

aruanne 

Läbi viidud ürituste keskmine hinne 4,8  

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 96,0%. 

6. Õpilaste 

osalemine 

huviringide

s ja 

tunnivälises 

tegevuses 

Õpilaste klassi väline tegevus 61% Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 61%. 

7. Õpilaskodu 

töö analüüs 

Õpilaste arv on säilitatud – 12. 

Külastasid pidevalt – 6 õpilast 

 

Vastavalt hindamise 

koolile moodustab 

see 50% 

   Jaotise keskmine 

näitaja – 62,4% 

/56,7 (58,0% 58,5% 

69 

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 

93,0% 

(94,8% 

(97,3%) 

    

Personali juhtimine  86,4% 

(88% (92%) 

   

Koostöö huvigruppidega  100% (95,5 

(96%) 

    

Ressursside juhtimine  80% (90% 

(100%) 

   

Õppe- ja 

kasvatusprotsess 

  62,4% 

(58,0% 

(58,5) 

  



Kokku  84,4% 

(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 

 


