
1

MÕNISTE KOOLI

SISEHINDAMISE ARUANNE

2008/2009 - 2011/2012

Võib krohvist lõhnav, võib väga vana,
võib puust, võib klaasist olla koolimaja.

Kuid kooli nägu pole see, mis ees,
vaid hoopistükkis see, mis kooli sees.

Õppenõukogu koosoleku protokoll 27.03.2013 nr 3.3 - 3/4, otsus nr 4
Hoolekogu kooskõlastus: protokoll 04.04.2013 nr 1.1 – 5/3, otsus nr 3.1
Pidaja kooskõlastus 28.06.2013 nr 1-1.3/25, otsus nr 1
Direktori käskkiri 02.09.2013 nr 1.1 – 2/1

2013



2

1. ÜLDANDMED
Õppeasutuse nimi Mõniste Kool
Aadress Võrumaa, Mõniste vald, Kuutsi küla 66018
Telefon 786 0676, 5302 3650
e-post ja kool@kuutsi.edu.ee
Veebilehe aadress www.kuutsi.edu.ee
Õppeasutuse pidaja Mõniste Vallavalitsus
Õppeasutuse juht Maarika Niidumaa,

perioodil aprill 2010–mai 2012 Kristo Hainsoo (asendaja)
Sisehindamise periood 2008/2009–2011/2012
Eelmise sisehindamise aruande
esitamise aeg

2008

2. ÕPPEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA
Mõniste Kool asub Võrumaal Mõniste vallas Kuutsi külas. Esimesed andmed koolihariduse
võimaldamisest pärinevad 1730. aastast. Kool on pikaajaliste traditsioonidega valla hariduselu
keskus. Kooli omanäolisus kajastub põhiväärtustes.

Mõniste Kooli visiooniks on olla parim kool piirkonnas. Meie missiooniks on olla
konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi arendav kool, kus on hea õppida
ja töötada. Kriitilised edutegurid, millesse tuleb panustada selleks, et visooni ja missiooni
täita, on loetletud kooli arengukavas. Meie põhiväärtusteks on lapsekesksus, turvalisus,
traditsioonid, koostöö ja looduslähedus. Põhiväärtuste sisu on selgitatud kooli arengukavas.

Mõniste Kooli teeninduspiirkond on Mõniste valla territoorium. 2005. aastal liideti
põhikooliga lasteaed, mis hakkas tööle koolimaja ruumides. Mõniste lasteaed on töötanud
alates 1962. aastast. Praegune Mõniste Kool asub kahes omavahel ühendatud hoones, millest
vanem on ehitatud 1898. aastal ja uuem hoone 2000. aastal. Alates 2004. aastast töötab
koolimaja vanemas osas valla raamatukogu avaliku internetipunktiga. Õpilastele kasutamiseks
on ka kooli lugemissaal ja seal asuv õppekirjandus. Koolimaja vanemas osas asub kooli köök,
mis rekonstrueeriti 2002. aastal. Kooli vahetus läheduses asub nn poiste tööõpetuse maja, mis
rekonstrueeriti EAS abiga 2007/2008. õppeaastaks. Koolimaja vastas teisel pool teed asub
Mõniste Kooli spordi- ja huvitegevuse hoone (nn rahvamaja), mille rekonstrueerimine 2008.
aastal parendas oluliselt kooli õpilaste sportimise ja huvitöö tingimusi. 2008. aasta kevadel
valmis Mõniste Kooli rekonstrueerimise eskiisprojekt, mis hõlmab koolimaja vanemat osa.
2009. aasta septembriks rekonstrueeriti EAS toel kooli staadion. Täiendatud on
mänguvahenditega lasteaia õueala. Karisöödil asub kooli õueõppe klass, kus on loodud
esmased tingimused õueõppe tundide läbiviimiseks. 2012. aastal täpsustati koostöös
projekteerijaga koolimaja vanema osa rekonstrueerimise projekti seades prioriteediks
söögisaali rekonstrueerimise.

Koolis on võrdselt oluliseks peetud panustamist traditsioonide hoidmisse ja piirkonna ajaloo
talletamisse kui ka kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste arendamist ja innovatiivsetes
arendustes osalemist.

Õppekasvatustöös on oluline roll koostööl erinevate asutuste ja institutsioonidega.
Koolimajast paarisaja meetri kaugusel asub Mõniste Muuseum, kus õpilased saavad osaleda
temaatilistel õppepäevadel ja muuseumitundides. Viimastel aastatel on olnud aktiivsemad
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koostööpartnerid Kaitseliit (NK ja KT tegevus), Varstu lasteaed, Alaveski Loomapark, aga ka
Tiigrihüppe SA, Eesti Koolispordi Liit, Keskkonnaamet, Võru Instituut, MTÜ Ääremaa
Noored, B. G. Forseliuse Selts, Päästeamet, Metsavenna talu. Lasteaed teeb teemapäevade ja
õppekäikude läbiviimiseks koostööd kohalike talunikega. Koostööpartneriks on kujunenud ka
Murtud Rukkilille Ühing. Kõik õpetajad osalevad maakondlike ainesektsioonide töös.
Aktiivselt osaletakse maakondlikel õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel. Lasteaias käiakse sageli
matkadel ja õppekäikudel. KOV ja projektide toel on rõhku pandud kooli õppekasvatustöö
rikastamisele õppekäikude ja huvitegevusega.

Mõniste Kool on kaasaegsete õpitingimustega soliidse pärandiga kool.

3. SISEHINDAMISE SÜSTEEMI LÜHIKIRJELDUS
Kooli sisehindamine on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist. Sisehindamine on
järjepidev ning süstemaatiline õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise analüüs, mis aitab
hinnata tegevuse tulemuslikkust ja vastu võtta õppeasutuse arenguks vajalikke
juhtimisotsuseid. Sisehindamise eesmärk on:

1. kindlustada hariduse kvaliteet ja kooli areng;
2. saada tagasisidet kooli tegevusest, analüüsida tegevust ja teha järeldusi;
3. anda hinnang õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkusele,
4. teha järeldusi, et kasutada kooli tugevusi ja leida parendusvõimalusi.

Sisehindamine koosneb enesehindamisest ja sisekontrollist. Enesehindamist teostatakse
terviklikult või üksikküsimustes. Sisekontrolli viiakse läbi üksikküsimustes. Sisehindamist
teostab kooli juhtkond, kes võib vajadusel kaasata kooli töötajaid, hoolekogu liikmeid ja
eksperte. Sisehindamisel jälgitakse kõiki õppeasutuste hindamiskriteeriumeid, mis on
kehtestatud haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009 määruses nr 62. Hindamise aluseks on
erinevaid kriteeriume iseloomustavad faktid, näitajad ja mõõdikud ning tegevusnäitajad, mis
on kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu. Lisaks sellele hinnatakse
tegevusnäitajaid, mis on olulised kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtuste kontekstis.

Mõniste Kooli kompleksne sisehindamise süsteem on loodud 2006. aastal projekti
„Koolikatsuja 2006+“ toel. Nii sisekontrolli kui enesehindamist tehti koolis varemgi
regulaarselt, kuid 2006. aastani puudus kooli tegevuste tulemuslikkust kompleksselt hinnata
võimaldav terviklik süsteem. Esmase aruande esitasime „Koolikatsuja 2006+“ projekti raames
2007. aasta septembris. Toimus ka nõustamine ja saime tagasisidearuande. Saadud kogemust
kasutati sisehindamise aruande koostamiseks 2005/2006–2007/2008, mis valmis juunis 2008.
Kool sai HTM toel taas nõustatud. Saadud tagasisidearuannet kasutati arengukava
koostamisel. Peale nõustamisprotsessi täiendati sisehindamise kriteeriume.

Sisehindamise süsteemi kajastab Mõniste Kooli sisehindamise kord. Sisehindamise
vahekokkuvõtteid teevad õpetajad, majandusjuhataja, infojuht, lasteaia õppealajuhataja ja
direktor. Sisehindamise aruande koostab direktor. Sisehindamise kõik vahekokkuvõtted ja
rahuloluküsitluste tulemused säilitatakse kooli dokumentatsioonis.

Mõniste Kooli sisehindamise süsteemi ülesehitamisel on lähtutud pideva parendamise tsüklist:
4. planeerimine (eesmärgid kooli arengukavas, sellest lähtuvalt üldtööplaanis);
5. plaanitu teostamine (tegevuskavad eesmärkide elluviimiseks);
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6. tulemuste hindamine (sisehindamise kokkuvõtted; tulemustele hinnangute andmise
aluseks on mõõdikud, sihtnäitajad, andmete võrdlusanalüüsid; selguvad olulisemad
tugevused ja parendusvaldkonnad);

7. parendamine (sisehindamise tulemustest lähtuvalt uued eesmärgid arengukavva).

Sisehindamise tulemusena selguvad kooli tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamine
annab tagasisidet kooli tulemuslikkusest.

Sisehindamise tulemuste põhjal koostatakse või täiendatakse kooli arengukava, mille põhjal
omakorda koostatakse igaks õppeaastaks üldtööplaan. Üldtööplaan on tööriistaks kooli
arengukava ellurakendamisel. Üldtööplaani täitmist analüüsitakse põhjalikumalt iga õppeaasta
lõpus.

4. SISEHINDAMISE ARUANDE ANALÜÜSIV OSA
Aruandes on välja toodud valdkondade lõikes üldeesmärgid ja tegevused ning olulisemad
järeldused valdkonna eesmärkide saavutamisest. Konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid ning
neist lähtuvad tegevused on sõnastatud iga õppeaasta üldtööplaanis. Nende saavutatust on
hinnatud iga õppeaasta lõpus. Tulemusi on analüüsitud kehtivast arengukavast lähtuvalt ning
planeeritud edaspidiseks tarvilikud eesmärgid ja tegevused just üldeesmärkidest lähtuvalt.
Seega käesolev aruanne hõlmab ka vahe-eesmärke ja -tegevusi, kuigi need aruandes otseselt
(mahukuse tõttu) ei kajastu.

I valdkond: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Alavaldkonnad: eestvedamine, strateegiline juhtimine

1. Üldeesmärgid kooli arengukavas (perioodil 2009–2012)
 Kool on elujõuline.
 Toimib kompleksne sisehindamise tulemustel ja arengukaval põhinev kooliarendustöö.

2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine
Tabel 1. (Algallikas: Mõniste Kooli arengukava 2009–2012 täitmise analüüs)
Planeeritud tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnang täitmise kohta, kommentaar
Sisehindamise mõju analüüsimine kooli arengule Mõju on analüüsitud. Selle põhjal on tehtud

parandused võtmenäitajates, mõõdikutes.
Sisehindamise plaani koostamine järgmiseks
perioodiks (2008/09-2010/11)

Sisehindamise plaan koostati. Osa planeeritud
tegevusi tehti 2012. aastal.

Sisehindamise süsteemi täiustamine Vajalikud parandused on tehtud lähtudes eelmise
sisehindamise tulemustest.

Sisehindamise aruande koostamine ja esitamine Aruande koostamine on planeeritud 2012/2013
õppeaastaks.

Õpilasesinduse kaasamine arendustegevustesse On kaasatud. Planeeritud tegevus ka edaspidi.
Õpilasesinduse töö suunamine ja tutvustamine Osaliselt tehtud. Planeeritud ka edaspidi.
Lähiaastate prognoosi koostamine lähtuvalt
õpilaste arvust

Tehtud. Prognoosist on pidev ülevaade.
Planeeritud tegevusena ka edaspidi.

Meetmete analüüsimine õpilaste arvu hoidmiseks
ja vajalike meetmete rakendamine

Täidetud osaliselt. Meetmeid on analüüsitud ja
võimaluste piires rakendatud. Tegevus on
planeeritud ka edaspidi.
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3. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest eestvedamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas
Kooliarendustöö põhineb kooli arengukaval, mis omakorda on koostatud sisehindamise
tulemusi arvestades. Eesmärkide täitmist on pidevalt analüüsitud. Igaks õppeaastaks on
koostatud arengukavast lähtuvalt üldtööplaan. Nende täitmist on iga õppeaasta lõpus
analüüsitud. Parendustegevused on planeeritud. Tegevused on ellu viidud või vastasel juhul
analüüsitud põhjusi. Kooli arengukava uueks pikemaks perioodiks ja sisehindamise aruanne
koostati aasta võrra hiljem kui esialgu planeeriti, sest nende koostamine ei olnud direktori
asendaja ülesandeks.

Eelneva põhjal võib väita, et strateegilise juhtimise funktsioon on täidetud. Sisehindamise
kokkuvõtete põhjal (töötajate rahuloluküsitluse kokkuvõte, üldtööplaanide tegevuskavade
täitmise kokkuvõtted, arengukava tegevukava täitmise kokkuvõte) võib väita, et eestvedamise
funktsioon juhtimise valdkonnas on täidetud. Juhtimise kontrollifunktsioon on täidetud läbi
sisekontrolli ja sisehindamise.

4. Tugevused ja parendusvaldkonnad eestvedamise ja juhtimise valdkonnas
Tugevused:

 Toimib strateegilise juhtimise põhimõtteid järgiv kooliarendustöö
 Arengustrateegiate väljatöötamisse ja sisehindamisse on kaasatud kõik töötajad,

õpilaskond ja huvigrupid

Parendusvaldkonnad:
 Õpilaste arvu hoidmiseks meetmete leidmine ja rakendamine
 Õpilasesinduse intensiivsem kaasamine koolielu korraldamisse

II valdkond: PERSONALIJUHTIMINE
Alavaldkonnad: personalivajaduse hindamine, personali värbamine, personali kaasamine ja
toetamine, personali arendamine, personali hindamine ja motiveerimine, personaliga seotud
tulemused

1. Eesmärgid kooli arengukavas (perioodil 2009–2012)
 Iga töötaja arengut ja eneseteostust toetav, loov ja innovaatiline hästi toimiv meeskond.

2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine
Tabel 2. (Algallikas: Mõniste Kooli arengukava 2009–2012 täitmise analüüs)
Planeeritud tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnang täitmise kohta, kommentaar
Koolitusstrateegia väljatöötamine Koolitusvajadust on hinnatud. Strateegiat

pikemaks perioodiks ei ole välja töötatud.
Tunnustamispõhimõtete väljatöötamine ja
rakendamine

Uue tunnustamispõhimõtete süsteemi arendamine
lükkus edasi rahaliselt raskete aegade tõttu.
Tunnustamissüsteem vajab siiski läbitöötamist.
Tegevus on planeeritud edaspidiseks.

Vajalike eripedagoogide toe tagamine Koostööd on tehtud Võrumaa Õppenõustamis-
keskusega. Vajadus on enama järele.

Asutusesise info edastamise reeglite
kokkuleppimine ja korraldamine

Tehtud (lähtuvalt eelmise sisehindamise käigus
ilmnenud probleemidest).

Kogu meeskonnale koolituste läbiviimine
arvestades õppekasvatustöö analüüse ja
sisehindamise tulemusi

Ei ole algselt plaanitu järgi tehtud. Toimunud on
kogu meeskonnale esmaabikoolitus. Piiravaks on
olnud eelarve.

Ühisürituste korraldamine kooli meeskonnale Tehtud. Ühisüritusi on korraldatud.
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Kolleegilt õppimise põhimõtete rakendamise
toetamine (kolleegilt õppimine nädal jm)

Tehtud. On toimunud metoodikapäevad,
sisekoolitusi IKT valdkonnas. Kolleegilt
õppimine tunnikülastuse raames ei rakendunud
nii nagu algselt plaaniti. Põhjusi on analüüsitud.
Edaspidi pole seetõttu planeeritud. Kasutatud on
maakondlikul tasandil loodud võimalusi.

Õpetaja/ kooli töötaja rolli väärtustamine
eeskujuna, mainekujundajana

On tähelepanu pööratud. Iga õpetaja, töötaja on
andnud panuse. Väärtustamine läbi meedia,
tunnustamise, üritustel.

3. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest personalijuhtimise valdkonnas
Personalijuhtimise valdkonnas on sisehindamise raames analüüsitud näitajaid, mis on kooli
visiooni ja missiooni elluviimise aspektist kriitilised edutegurid. Kriitilised edutegurid on
nimetatud kooli arengukavas.

1) Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele
Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate ametikohtade osakaal õpetajate ametikohtade koguarvust
põhikooli osas (algallikas: EHIS):
2008/2009 - 70%
2009/2010 - 78%
2010/2011 - 94%
2011/2012 - 97%
Võrdluseks: 2005/2006 - 100%, 2006/2007 - 94%, 2007/2008 - 61% (oleks olnud 100%, kuid
nõuded muutusid).

Selgitus, lisainfo:
Mõniste Koolis töötas aastatel 2005–2008 neli vanemõpetajat. Perioodil 2008–2011 töötas
koolis 3 vanemõpetajat ja alates 2010 aastast neli vanemõpetajat. Seitsmele õpetajale, kes sel
perioodil on koolis töötanud, on omistatud Võrumaa Aasta Õpetaja tiitel. 2012/2013
õppeaastal töötab koolis neli nimetatud tiitli pälvinud õpetajat, neist kolm on vanemõpetajad.

Lasteaias on 2 õpetajat. Mõlema õpetaja kvalifikatsioon vastab nõuetele. Lisaks annab alates
2006/2007. õppeaastast lasteaias muusika tunde kooli muusika õpetaja ja ühte liikumistundi
nädalas kooli kehalise kasvatuse õpetaja. Lasteaed on kaasatud kooli üritustesse. Kindlasti
aitab see kaasa laste sotsialiseerumisele ja koolikeskkonnaga harjumisele. Lasteaia õpetajate
abid on väga toimekad, tublid ja initsiatiivikad, võttes õpetajatega võrdselt osa kõigi lasteaia
ürituste ja tegemiste korraldamisest ja läbiviimisest.

2) Täienduskoolitus
Täienduskoolituses osalenud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust kolmel viimasel
õppeaastal on olnud põhikooli osas 100% ja lasteaia osas 100%. Täienduskoolituses
osalemisest on olnud pidevalt ülevaade andmebaasi EHIS vahendusel.

Selgitus, lisainfo:
Kuna on olnud majanduslikult rasked ajad, on pedagoogid sageli piirdunud ainesektsioonide
korraldatavate või muude tasuta koolitustega. Pidevalt on õpetajad omandanud ülikoolis ka
tasemeharidust. Tasemeharidust on omandanud: 2008/2009 õa 3 õpetajat (vene keele õpetaja,
matemaatika ja  inglise keele (eripedagoogika alal) õpetajad magistriõppes); 2009/2010  õa 2
õpetajat (matemaatika ja  inglise keele (eripedagoogika alal – lõpetas cum laude) õpetajad);
2010/2011 ei õppinud keegi tasemeõppes; 2011/2012 õa 1 õpetaja (füüsika õpetaja).



7

3) Õpetajate vanuseline koosseis
Tabel 3. Õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti protsentides (%) põhikooli osas 1.
septembri seisuga ja õpetajate arv:
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 vanus
0 0 6 6 0 0 8,3 alla 25
14 14 13 6 0 0 0 25-29
29 36 6 13 25 21 8,3 30-39
21 21,5 38 31 38 43 42 40-49
29 21,5 31 31 31 29 33 50-59
7 7 6 13 6 7 8,3 60 ja üle
14 14 16 16 16 14 12 õpetajate

arv koolis*
Märkus: Arv ei näita ametikohtade arvu; Trendide võrdlemise eesmärgil on jäetud tabelisse ka varasemad andmed;

Personali vanuselist koosseisu vanusegrupiti protsentides lasteaia osas kirjeldab Tabel 4:
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 vanus
60 60 40 40 40 20 20 40-49
40 40 60 60 60 80 80 50-59
Märkus: Lasteaias on 5 töötajat; Arvestatud on vahetult lastega töötavaid täiskohaga töötajaid;

Selgitus,lisainfo:
Õpetajate vanuseline koosseis on hea, sest kollektiivi kuulub erinevas vanuses töötajaid,
sealhulgas staažikaid pedagooge, kes on noortele õpetajatele mentoreiks. Vanuseline jaotumus
aastate lõikes on ühtlane. Lasteaia personali koosseis on olnud püsiv jäädes perioodil
2005/2006–2011/2012 vahemikku 41–59 eluaastat.

4) Personali rahulolu
Töötajate rahuloluküsitluse tulemusena võib väita, et juhtimise delegeerimisfunktsioon on
täidetud - tööülesanded on jagatud ja töökohustused on töötajatele selged.  Juhtimise
motiveerimisfunktsiooni täitmist on takistanud käesoleval aruandlusperioodil majanduslikult
raske aeg. Sellegipoolest võib töötajate rahuloluküsitluse tulemusena väita, et võrreldes
eelmise aruandlusperioodiga on töötajate rahulolu tõusnud.

Personali rahuloluküsitluse tulemuste kokkuvõte alavaldkondade kaupa:
(algallikas: Kokkuvõte ja järeldused personali küsitlemisest 2012. aastal)

personali värbamise ja valiku osas:
 Personali värbamise ja valiku osas on võrreldes 2008. aastaga töötajate rahulolu kasvanud.
 Tööaja korralduse osas on võrreldes 2008. aastaga töötajate rahulolu kasvanud.

personali enesearendamise osas:
 Võrreldes 2008. aastaga on vähenenud rahulolu koolitusvõimaluste ja enese tööalase

täiendamise osas.
 Samas on tõusnud õpetajate rahulolu enesetäiendamise planeerimise osas. Sama ei saa

öelda teiste töötajate kohta.
 Märkimist väärib, et 100% õpetajatest nõustus täielikult, et nende töökohustused on neile

selged. Sama arvas 78% teistest töötajatest. Keegi ei vastanud sellele küsimusele „ei
nõustu üldse“ või „pigem ei nõustu“.

personali motiveerimise ja tasustamise osas:
 Võrreldes 2008. aastaga on tõusnud õpetajate rahulolu motiveerimise osas.



8

 Teiste töötajate rahulolu on tõusnud motiveerimise osas mõnedes aspektides.
 Paindlikkuse osas on teiste töötajate rahulolu vähenenud.
 Võib väita, et koolituste ja vaba aja võimaldamine on motivaatoreina võrdselt tähtsad.

Vaba aja all mõistetakse pigem paindlikku tööaja korraldust, mitte järeleandmisi
tööülesannetes.

 Vähem oluliseks peeti ühisüritusi, kuid keegi ei arvanud, et ei pea neid üldse oluliseks.

personali seas info edastamise osas:
 Võrreldes 2008. aastaga on tõusnud töötajate osakaal, kes arvavad, et töötajatelt saadud

infot kasutatakse koolielu korraldamisel ja arendamisel.
 Võrreldes 2008. aastaga on õpetajate rahulolu info liikumise osas tõusnud, kuid teiste

töötajate seas on see endiselt madal. Ilmselt ei ole olnud peale 2008. aasta küsitluse
tulemuste selgumist rakendatud meetmed olnud piisavad, et info liikumist parendada.

 Võrreldes eelmise perioodiga on õpetajad hakanud eelistama rohkem e-posti teel
suhtlemist.

 Kui õpetajate jaoks oli e-post vahetu suhtlemisega enam-vähem võrdsel kohal, siis teiste
töötajate jaoks oli teisel kohal seinalehtede ja stendide kaudu info edastamine.

 Koosolekuid eelistasid õpetajad oluliselt rohkem kui teised töötajad.
 Kõige vähem eelistati telefoni teel info edastamist.

personali töötingimuste ja töökeskkonna osas:
 Õpetajad on rahulolevamad kui teised töötajad.
 Kõigi töötajate rahulolu vajalike töövahendite osas on langenud. Põhjus tuleneb ilmselt

majanduslikult raskel ajal tehtud kärbetest.
 Vähenenud on administratiivpoole töötajate rahulolu meeskonnatöö osas. Samas on

oluliselt tõusnud nende vastajate arv, kes arvasid, et kooli töötajad peavad sõna ja
austavad teistele töötajatele antud lubadusi. Samuti on tõusnud mitmed näitajad, kus paluti
hinnata erinevaid koostöö aspekte (nt usalduslikkus, töötamine sama eesmärgi nimel).

 Tõusnud on rahulolu probleemidele reageerimise ja nende lahendamise efektiivsuse osas.
 Tõusnud on rahulolu töötajate heade ideedega arvestamise osas.
 14 töötajat (58%) on olnud täiesti nõus väitega, et neile meeldib siin töötada, kusjuures

õpetajatest on väitega täiesti nõus 73,3%.  Eelmisel aruandlusperioodil oli näitaja
pedagoogide osas 81%. Kuigi näitaja on langenud, on see endiselt kõrge. Ükski töötaja ei
olnud vastanud sellele küsimusele „ei nõustu üldse” või „pigem ei nõustu” .

personali arvamus kooli arendamise osas:
 Üldiselt on teadlikkus kooli arendamise aspektides tõusnud.
 Vähenenud on erinevused õpetajate ja teiste töötajate teadlikkuses kooli arendamise osas.
 Töötajad teavad enda hinnangul paremini kooli eesmärke kui eelmisel aruandeperioodil.

Eriti suur positiivne muutus on selles osas administratiivpoole töötajate arvates.
 Samuti arvatakse seekord rohkem, et meil on ühine arusaam kooli tulevikust.
 Töötajad on üldiselt nõus väitega, et löövad kooliarendustöös meelsasti kaasa.
 Oluliselt on kasvanud nende töötajate arv, kes on järjekindla sisehindamise poolt.

kokkuvõte ja järeldused oma töö hindamisel õpetajana:
 Kõigi õpetajate jaoks on nende õpilaste tulemused olulised.
 Kõik õpetajad arvavad, et nad pingutavad õppetöö kvaliteedi nimel.
 Kõik õpetajad pigem nõustusid, et suhtlevad lapsevanematega eeskujulikult.
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 Kõik õpetajad arvavad, et lähevad tundi (rühmatundi) enamasti hea meele ja positiivsete
mõtetega.

 Kõik õpetajad arvavad, et neil on lastega pigem usalduslikud suhted.
 Kõik õpetajad arvavad, et töö lastega pakub rõõmu ja rahulolu.
 Kõik õpetajad arvavad, et konfliktsituatsioonis on vastutavad kõik asjaosalised.
 Kõik õpetajad arvavad, et analüüsivad oma tööd pidevalt.
 Kõik õpetajad arvavad, et tööpanust märgatakse ja hinnatakse direktori poolt.
 Vähenenud on nende vastajate osakaal, kes arvavad, et kõik õpetajad väärtustavad aega ja

peavad kinni tähtaegadest.
 Võrreldes 2008. aastaga on vähenenud nende õpetajate arv, kes olid täiesti nõus väitega, et

neil on lastevanematega usalduslikud suhted.
 Endiselt ei ole õpetajad huvitatud enesearendamiseks kolleegide tundide külastamisest.

4. Tugevused ja parendusvaldkonnad personalijuhtimise valdkonnas
Tugevused:

 Personali rahulolu töökeskkonnaga
 Personali valmisolek ja tahe kooliarendustöös ja olulistes otsustusprotsessides osaleda

on kasvanud
 Meeskonnatöö õpetajate vahel
 Meeskonnatöö kooli administratiivpoole töötajate vahel

Parendusvaldkonnad:
personali arendamise osas:
 Enesetäiendamise võimaldamine kõigile töötajatele.
personali motiveerimise ja tasustamise osas:
 Personali tunnustamise põhimõtetes kokkuleppimine ja nende rakendamine. (Jätkata

paindliku tööaja korraldamisega koolis, sest see tõstab töötajate rahulolu. Tõsta teiste
töötajate rahulolu paindlikkuse osas lähtudes ameti spetsiifikast ja kooli vajadustest.
Selleks vaadata üle ja arutada töötajatega läbi tööülesanded. Arvestades küsitluste
tulemusi kasutada erinevaid motiveerimise võimalusi).

info edastamise osas:
 Kasutada info edastamiseks töötajate poolt eelisatud viise.
töötingimuste ja töökeskkonna osas:
 Parendada koostööd kõigi töötajate vahel (Rakendada meetmeid meeskonnatunnetuse

parendamiseks administratiivpoole töötajate seas. Rakendada meetmeid
meeskonnatunnetuse parendamiseks administratiivpoole ja õpetajate vahel).

 Selgitada välja kõige olulisemad puudujäägid töövahendite osas ja võimaluse korral
need soetada.

III valdkond: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Alavaldkonnad: koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, huvigruppidega koostöö
hindamine, huvigruppidega seotud tulemused

1. Eesmärgid kooli arengukavas (perioodil 2009–2012)
 Toimib planeeritud ja erinevaid huvigruppe kaasav koostöö;
 Koostöös huvigruppidega on kool saanud lisaväärtusi (materiaalseid, inimressursina

väljastpoolt jt);
 Toimib koostöö rahvusvahelisel tasandil.
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2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine
Tabel 5. (Algallikas: Mõniste Kooli arengukava 2009–2012 täitmise analüüs)
Planeeritud tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnang täitmise kohta, kommentaar
Koostöiste kohtumiste korraldamine
kolleegidega, teiste koolide õpilastega

Planeeritud tegevused said tehtud.

Võimaluste loomine rahvusvaheliseks koostööks Toimus külaskäik Kaavi Soomes, Ape kooli
Lätis. Koostöösuhete arendamine on planeeritud
ka edaspidiseks.

Projektides osalemine (projektivõimaluste
kasutamine õppekasvatustöös)

Projekte on ellu viidud. Kokkuvõte sellest tehtud.
Mõju õppekasvatustööle analüüsitud. On oldud
partneriks teiste asutuste poolt läbiviidavates
projektides (integratsiooniprojekt,
haridusprogrammid, koostöö Vastu KK jt).

Otsustusprotsessides osalemine valla ja
maakonna tasandil (arengukavade, eelnõude
väljatöötamisel)

On aktiivselt osaletud.

Koolielu korraldavate eelnõude väljatöötamisel
(riigi tasandil), aruteludel osalemine

On aktiivselt osaletud.

Rahvusvahelistes projektides osalemine Õpetajad osalesid välislähetustel Türgis, Lätis.
Esitati 2 projekti Comenius programmi mida aga
ei rahastatud.

Mainekujunduse põhimõtete väljatöötamine Osaliselt tehtud. Planeeritud tegevus ka edaspidi.
Mainekujunduse põhimõtete rakendamine Osaliselt tehtud. Planeeritud tegevus ka edaspidi.
Kooli juubeliürituse korraldamine Korraldatud.
Lapsevanematega ühisürituste korraldamine
kaasates neid ka praktilistesse tegevustesse

Üritusi toimus, neist rohkem lasteaias.
Analüüsitud on vajadusi ja võimalusi.

Huvigruppe kaasava mittetulundusühingu
töölerakendamine

Toimus arutelu, kus lepiti kokku, et uus MTÜ
moodustatakse kui tekib konkreetne vajadus (nt
projektide näol).

3. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest huvigruppidega koostöö valdkonnas
Arvestades kriitilisi edutegureid on huvigruppidega koostöö osas analüüsitud lastevanemate
rahulolu ja huvigruppide kaasatust ja osalust otsustusprotsessides.

1) Lastevanemate rahulolu
Lastevanemate 2012. aastal toimunud laiaulatusliku küsitlemise tulemusena võib väita, et
võrreldes 2008. aastaga on lastevanemate rahulolu tõusnud (või arvamus paranenud)
järgmistes aspektides (algallikas: Kokkuvõte ja järeldused lastevanemate küsitlemisest 2012.
aastal, võrdluseks kasutatud: Kokkuvõte ja järeldused lastevanemate küsitlemisest 2008.
aastal):

 kooli maine
 huvitegevus (ringide töö)
 sportimisvõimalused
 järeleaitamissüsteem
 õppetöö kvaliteet
 õpetajad
 toitlustus
 ühisüritused
 info liikumine kooli ja kodu vahel
 koolitee turvalisus
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Lastevanemate rahulolu on olnud üldiselt jätkuvalt kõrge ka järgmistes aspektides:
 koostöö kooli ja kodu vahel
 õpetamise tase
 lapse võimetega arvestamine
 lapse soovide ja vajadustega arvestamine
 üritused, rohked lasteaia õppekäigud
 lapse õpitingimused
 õpetajate osavõtlikkus, pühendumus, paindlikkus
 tugisüsteemide toimimine
 bussiliikluse korralduse osas

Tõusnud on nende lastevanemate osakaal, kes arvavad, et nende lapsel on koolis konflikte.
Endiselt on kõrge lastevanemate osakaal, kes arvavad, et nende lapsel esineb koolistressi.

Võrreldes eelmise sisehindamise perioodiga muudes aspektides ei ole rahulolu vähenemine
täheldatav.

Selgitus, lisainfo:
Lastevanemate tagasiside on valdavalt positiivne. 43% lastevanemaist olid täiesti nõus
väitega, et koolil on hea maine. Valdav enamus lastevanemaid on arvanud, et nende lapsele
meeldib koolis käia. E-kooli kasutuselevõtt on aidanud parendada info liikumist kooli ja kodu
vahel, kuid info liikumine kooli ja kodu vahel on siiski lastevanemate arvates veel
parendustvajav aspekt. Lastevanemate rahulolu huviringide tööga on oluliselt paranenud.
Lasteaia osas on trendid üldiselt samad, kuid rahulolu näitavad protsendid on isegi kõrgemad.
Näiteks oli 82% lastevanematest arvamusel, et tema lapse võimetega arvestatakse. 91% arvas,
et koolil on hea maine. Sama palju oli neid, kes arvasid, et lasteaias on kõrge õpetamise tase.
Lasteaia lastevanemad olid rohkem rahul ka koostööga kooli ja kodu vahel.

Sisehindamise käigus tehtud analüüs lastevanemate küsitlemisest ning varasemate rahuloluküsitluste
kokkuvõtted on talletatud dokumentatsioonis. Soovijad saavad nendega tutvuda.

2) Erinevate huvigruppide kaasatus otsustusprotsessidesse
Kooli arengu kavandamisse on kaasatud huvigrupid: õpilased, kogu personal, lapsevanemad,
KOV, hoolekogu, volikogu ja selle haridus- ja kultuurikomisjon ning kogukond.
Sisehindamisprotsessi on olnud kaasatud: õpilased, kogu personal, lapsevanemad, KOV,
hoolekogu. Kõik olulised koolielu korraldust mõjutavad otsused on tehtud arvestades kooli
personali (arutatud läbi töökoosolekutel) ja kooli pidaja arvamusega.

On toimunud ümarlauavestlused direktori ja klasside esindajatega õppeaasta algul teemadel,
mis tulenevad sisekontrolli tulemustest ning kokkulepetest õpilastega. Iganädalaselt on
toimunud infokoosolekud õpilastele ja õpetajatele. Kord aastas on toimunud lastevanemate
üldkoosolek. On toimunud rahulolu-uuringud lastevanematele, õpilastele, vilistlastele,
töötajatele ja erinevatele huvigruppidele erinevates koolielu aspektides.

Õppeaasta alguses on toimunud (va ühel õppeaastal) koosolekud rahvamaja ja noortekeskuse
esindajatega, kus lepiti kokku koostöös huviringide töö ja ürituste korraldamiseks. Koostöös
lastevanematega on loodud ja täiendatud lasteaia kodulehekülge.
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Maakonna tasandil on aktiivselt osa võetud maakonna hariduse valdkonna arengukavade
koostamisest (nii lasteaia kui põhikooli osas).

Riiklikul tasandil on aktiivselt otsustusprotsessides kaasaräägitud koolide rahastamise ja
üldistel hariduspoliitilistel teemadel.

Sisehindamisaruande perioodil on hoolekogu tööplaani koostades teinud koostööd kooliga.
Hoolekogu on toetanud kooli jaoks olulisi otsuseid. Hoolekogu ei ole viimasel kahel
aruandlusperioodi aastal olnud aktiivne kooli otsustusprotsessides osaleja.

Lisaks eelnimetatutele teeb kool koostööd veel paljude huvigruppidega. Koostöö
tulemuslikkus huvigruppidega kajastub kooli tegevusnäitajates ja rahulolu-uuringute
tulemustes. Võib väita, et neis alavaldkondades, kus tulemused on paranenud ja rahulolu
kasvanud, on koostöö olnud tulemuslik.

3) Riikliku järelevalve tulemused
Käesoleval sisehindamise perioodil riiklikku järelevalvet kooli õppekasvatustöö osas tehtud
pole. 2005/2006 (kompleksne järelevalve) ja 2006/2007 (järelevalve üksikküsimustes)
õppeaastatel toimunud riikliku järelevalve tulemusi on arvestatud edasistes
otsustusprotsessides.

4. Tugevused ja parendusvaldkonnad huvigruppidega koostöö osas
Tugevused:

 Kooli maine
 Lastevanemate rahulolu
 Huvigruppide kaasamine otsustusprotsessidesse
 Koostööpartnerite mitmekesisus

Parendusvaldkonnad:
 Lastevanematega koostöö parendamine infovahetuse osas
 Lastevanemate intensiivsem kaasamine kooliellu
 Rahvusvahelise suhtlemise arendamine toetamaks õppekasvatustööd
 Huvigruppidele nende õiguste ja kohustuste selgitamine koostöös kooliga
 Analüüsida õpilaste koormuse hajutamise võimalusi ja rakendada vajalikke meetmeid.
 Uurida täiendavalt, kas lastevanemate arvamus koolikeskkonna turvalisuse

vähenemise kohta on ajutine või on tõesti nende arvates koolikeskkonna turvalisus
vähenenud.

 Uurida, millisena õpilased tunnetavad oma koolikeskkonda.

IV valdkond: RESSURSSIDE JUHTIMINE
Alavaldkonnad: eelarveliste ressursside juhtimine, materiaaltehnilise baasi arendamine,
inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid

1. Eesmärgid kooli arengukavas (perioodil 2009 –2012)
 Olemasolev materiaaltehniline baas on efektiivsemalt õppekasvatustöös kasutatud.
 Koolimaja vanem osa on rekonstrueeritud.
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2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine
Tabel 6. (Algallikas: Mõniste Kooli arengukava 2009–2012 täitmise analüüs)
Planeeritud tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnang täitmise kohta, kommentaar
Kooli vanema osa rekonstrueerimise projektiks
vajaliku info edastamine

Tehtud. Eelprojekt on olemas.

Koolimaja vanema osa rekonstrueerimiseks
vahendite leidmine

Rahaliselt raskete aegade tõttu võeti päevakorrast
esialgu maha.

Koolimaja vanemasse ossa automaatse
tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine

Tehtud.

Staadioni rekonstrueerimine Tehtud.
Lasteaia ruumide laiendamine (peale  seda kui
kool on ruumi võrra rekonstrueeritud vanasse
majja edasi kolinud)

Lasteaia ruumide pind on ühe klassiruumi võrra
suurem. Koolimaja vanemat osa pole
rekonstrueeritud.

Huvigruppidele suunatava info osas vajaduste
analüüsimine

Tegevuse planeerimise ajal arutluse all olnu on
tehtud.

Huvigruppidele suunatava info operatiivse
edastamise korraldamine

Ei ole tehtud. Info edastamine ei ole olnud alati
operatiivne (nt kodulehel avaldamine).

Operatiivse asutusesisese infovahetuse
võimaluste analüüsimine ja  vajalike meetmete
rakendamine kasutades IT-võimalusi

Tehtud. Tegevuse planeerimise ajal päevakorral
olnud probleemid arutati läbi ja lepiti tegevustes
kokku.

Säästva majandamise põhimõtete rakendamine On rakendatud. Kajastub eelarves.
Valla arengukavast tulenevalt – kooli võimla Ei ole olnud päevakorral rahaliselt raskete aegade

ja muude valla arendusprojektide tõttu.
Olemasolevate ITK vahendite
õppekasvatusprotsessis kasutamise analüüsimine

On analüüsitud. Sellest lähtuvalt on korraldatud
sisekoolitusi ja arendatud IKT taristut.

Meetmete rakendamine olemasolevate
ressursside efektiivsemaks kasutamiseks
õppekasvatustöös

On rakendatud meetmeid õpetajatevahelises ja
kooli ning lasteaiavahelises koostöös
õppekasvatustöö korraldamiseks.

Õueõpperadade arendamine Tehtud tookord planeeritud mahus.
Õueõppeprojektid lasteaiale.

3. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest ressursside juhtimise valdkonnas

1) Eelarve (Algallikas: Eelarve täitmise analüüsid ja kokkuvõtted aastati)
Tabel 7. Mõniste Kooli eelarve kulud aastati (€) aastate alguses kinnitatud eelarvete alusel.
aasta kool lasteaed investeeringud kokku
2005 229 059 28 057 37 835 294 951
2006 241 202 33 553 36 429 311 184
2007 277 184 38 155 58 670 374 009
2008 304 626 45 270 51 864 401 760
2009 299 089 46 002 56 165 401 256
2010 283 198 44 572 12 944 340 714
2011 229 450 45 805 4 487 279 742
2012 259 319 49 271 2519 311 109
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Mõniste Kooli eelarvet viimastel aastatel iseloomustab hästi ka alljärgnev joonis:

Joonis 1. Mõniste Kooli kulud eurodes 2007–2011. (Mõniste valla arengukava 2013–2019)

Selgitus, lisainfo:
Ressursside kasutamise efektiivsust on analüüsitud nii kooli kui maakonna tasandil kõikide
tegevusvaldkondade lõikes. Selle põhjal võib väita, et ressursside kasutamine on optimaalne,
planeeritud ja eesmärgistatud.

Projektide abil on taotletud kooli eelarvesse olulisel määral lisavahendeid. Mõniste Kooli
lisategevustest (nt ruumide rent, söökla teenuse pakkumine) ja projektitööst tulenevalt on
näiteks perioodil 2005–2010 (aasta alguseni, mil tuli käibele euro) kooli eelarvesse taotletud
lisavahendeid ca 1,31 miljoni krooni eest. Perioodil 2010–2012 (aasta lõpuni) pole olnud
suuremaid investeeringuprojekte, kuid ka siis on taotletud projektide toel täiendavaid
vahendeid õppekasvatustöö rikastamiseks. Näiteks ulatus projektide toel saadud raha 2008.
aastal (kui oli suuremaid projekte) ca 10% kooli eelarvest (arvestatuna kooli kogu eelarvet, sh
lasteaed). 2009. aastal oli selleks protsendiks 1%. 2009. aasta on toodud välja seetõttu, et sel
aastal oli vaadeldaval perioodil kõige vähem toetust saanud projekte.

2) Arvutitega varustatus ja ITK (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) taristu
Õpilasi arvuti kohta (algallikas: EHIS):
2008/2009 - 6:1
2009/2010 - 6:1
2010/2011 - 5:1
2011/2012 - 5:1

Selgitus, lisainfo:
Grupi keskmine vabariigis on olnud sel perioodil 6:1–7:1. Seega kahel viimasel aastal on
areng koolis olnud õpilaste arvutitega varustamise osas positiivne.

Õpetajaid arvuti kohta (algallikas: EHIS):
2008/2009 - 1:1
2009/2010 - 1:1
2010/2011 - 1:1
2011/2012 - 1:1

2007 2008 2009 2010 2011
Mõniste Kool 395 706 408 916 425 203 364 598 344 873
   sh palgakulud 225 001 258 925 255 316 241 506 223 013
      neist pedagoogid 144 097 156 732 153 192 131 904 144 337
   sh õppevahendid 11 264 12 347 7 072 6 573 5 253
   sh kultuuri ja vaba aja

sisust kulud 4 821 5 134 4 188 2 584 4 425
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Selgitus, lisainfo:
Grupi keskmine vabariigis on olnud sel perioodil 2:1–1:1 ning eesmärgiks on seatud 5:1.
Seega Mõniste Koolis olnud õpetajate arvutitega varustatus kogu aruandlusperioodil üle grupi
keskmise. Täiendavale eeltoodud EHIS-s olevatele andmetele on lisaks kõigil õpetajatel,
direktoril, infojuhil, lasteaia õppealajuhatajal ja majandusjuhatajal kasutada ka sülearvutid.

Muud IKT vahendid ja taristu
IKT taristu arendamist on analüüsitud ja sellele vastavalt arengut planeeritud. Vastavalt
planeeritule on IKT vahendeid pidevalt soetatud ja IKT taristut arendatud. Kool on kasutanud
IT juhtimise enesehindamiseks Tiigrihüppe SA poolt väljatöötatud metoodikat.

Selgitus, lisainfo:
Arvutitega väga hea varustatuse ja pideva IKT taristu arendamise on taganud infojuhi aktiivne
koostöö ja projektitöö Tiigrihüppe SA-ga ning KOV toetus projektide omaosalusteks.

4) Turvalisus
(algallikas: kooli dokumentatsioon, kontrollaktid)
 Kooli füüsiline õpikeskkond vastab kehtestatud nõuetele
 Toitlustamine vastab nõuetele
 Kooli vaimne keskkond on õppeprotsessi soodustav

Selgitus, lisainfo:
Koolimaja, kus toimub õppetöö, ja köök vastavad kõigile tuleohutuse ja tervisekaitse
nõuetele. Ka koolimaja vanemas osas on paigaldatud automaatne tuletõrje signalisatsioon.
Perioodiliselt on läbi viidud tuleohutusõppusi ja nende tulemusi analüüsitud. Tulemused on
fikseeritud kokkuvõtetena evakuatsiooniõppustest. On toimunud elektriohutusõppus ja
nõutavad esmaabikoolitused. Viimane esmaabikoolitus toimus kogu personalile 2012. aastal.

Kooskõlastatud on Mõniste Kooli tuleohutusjuhend (2007) ja tulekahju korral tegutsemise
plaan Mõniste Koolis (2012). Koostatud on ohutusjuhendid köögi töötajatele, infojuhile.
Samuti on koostatud Kriisikäitumise tegevuskava Mõniste Koolis (2009). Koostatud on
riskianalüüs, mida on viimati täiendatud 2009. aastal. Välja on töötatud hädaolukorra
lahendamise põhimõtted (2012). Koostatud on Mõniste Kooli tervisenõukogu põhikiri (2009)
ning terviseedenduslike tegevuste kavasid õppeaastati. 2012. aastal töötati välja riskide
hindamise põhimõtted lasteaias, viidi läbi riskide hindamine ning selle põhjal koostati
turvalisuse tegevuskava. Alates 2012. aastast kontrollitakse iganädalaselt lasteaia õueala
vastavust nõuetele. Turvalisuse tegevuskavast lähtuvad tegevused on planeeritud ning iga-
aastane kava ülevaatamine ja vajalike korrektiivide tegemine organiseeritud.

Koolil on hea koostöö Veterinaar- ja Toiduameti ning Tervisekaitsetalitusega, sest ametite
poolt tehtud ettepanekuid ja antud soovitusi on rakendatud. Veterinaar- ja Toiduameti
viimases (2012) kontrollaktis on öeldud: ”Käideldakse nõuetekohast toitu. Tagatud on toidu
jälgitavus kõikidel käitlemisetappidel märgistuse ja saatedokumentide alusel. Töötajate
tervisekaitsetõendid on kehtivad. Enesekontrollisüsteem toimib. Jäätmekäitluse, kahjuritõrje,
puhastamise meetmed on piisavad. Käitlemisruumid, seadmed, inventar ja töövahendid on
puhtad ja heas seisukorras. Joogivesi vastab nõuetele.” Kontrollaktis on tuvastatud, et Mõniste
Koolis täidetakse asjakohaseid nõudeid.
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Tervisekaitsetalitus on kontrollinud lasteaeda ja kooli nii toitlustamise kui üldiste
tervisekaitsenõuete täitmise osas. On tehtud küll märkusi, mida koolis on edasiste tegevuste
planeerimisel arvestatud, kuid viimastel aastatel ettekirjutusi tehtud ei ole.

Majandusjuhatajat on tervisekaitsetalitus tunnustanud menüüde koostamise ja kaloraaži
arvestamise nõuetekohase täitmise eest. Tunnustust pälvis ka lasteaia lastele pakutav soe söök
õhtuooteks.

Mõniste Koolis on koolikiusamise näitaja tunduvalt alla riigi keskmise. Mõniste Koolis ei ole olnud
viimasel sisehindamise perioodil tulnud lahendada probleeme alkoholi ega narkootikumidega. Õpilaste
arvates esineb narrimist ja on olnud füüsiliselt haigettegemist, kuid füüsilist koolikiusamist ei esine.

Õpilaste arvamus, turvalisuse ja meeldiva koolikeskkonna tagamine on väga olulised. Kaasame õpilasi
otsustusprotsessidesse läbi õpilasesinduse, küsitluste ja ümarlauakoosolekute.

4. Tugevused ja parendusvaldkonnad ressursside juhtimise osas
Tugevused:

 Kooli ruumide seisukord ja korrashoid
 Varustatus infotehnoloogiliste vahenditega
 Keskkonna ja toitlustamise vastavus nõuetele
 Aktiivne projektitöö lisaressursside taotlemiseks
 Ressursside kasutamise efektiivsus
 Planeeritud ja eesmärgipärane ressursside kasutamine
 Pidev seire ressursside kasutamise osas

Parendusvaldkonnad:
 Koolimaja vanema osa rekonstrueerimine, sh söögisaali remontimine
 Õueõppevõimaluste arendamine
 Lasteaia mänguväljaku täiendamine
 Jätkuvalt vajalike töövahendite olemasolu tagamine
 IKT- vahendite võimaldamine klassides kasutamiseks

V valdkond: ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
Alavaldkonnad: õpilase/lapse areng, õppekava. õppekorraldus ja -meetodid, väärtused ja
eetika, õpilastega seotud tulemused

1. Eesmärgid kooli arengukavas (perioodil 2009–2012)
 Võrreldes eelmise sisehindamise tulemustega on õpilaste õpitulemused paranenud;
 Võrreldes eelmise sisehindamise tulemustega on tõusnud õpilaste ja lastevanemate

rahulolu.

2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine
Tabel 8. (Algallikas: Mõniste Kooli arengukava 2009 - 2012 täitmise analüüs)
Planeeritud tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnang täitmise kohta, kommentaar
Lasteaia õppekava uuendamine Tehtud.
Põhikooli õppekava arendamine Tehtud. Planeeritud jätkata uue riikliku

õppekavaga kooskõlla viimist.
Ainetundide läbiviimisse erinevate
õpetamismeetodite planeerimine

Õpetajate omavahelised arutelud ja initsiatiiv.
Kokkuvõtet rakendamisest pole tehtud.
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Ainete integratsiooniks meetmete rakendamine Õpetajate omavahelised arutelud on toimunud.
Kokkuvõtet rakendamisest pole tehtud.

Õueõppe päevade korraldamine On toimunud. Tegevus toimis hästi lasteaias.
Koolis aineõpetajate initsiatiivil. Vajab
analüüsimist.

Meetmete rakendamine andekuse märkamiseks ja
toetamiseks, võimekate õpilaste arendamine,
nende innustamine olümpiaadidel, konkurssidel,
projektitöös jne osalemiseks

Tehtud. Väljundiks head tulemused. Kokkuvõtted
tehtud.

Ainekavade täiendamine lähtuvalt kehtivast
riiklikust õppekavast

Tehtud.

Tunnijaotusplaani täpsustamine, lähtudes
muutustest õppekavas või õppesuundades

Tehtud iga õppeaasta alguses.

Järgida ühtseid nõudeid õppe- ja kasvatustöös Teemat arutati. Toodi välja probleemid, millega
tegeleti. Kokkuvõtet pole tehtud.

Kontrollida järjepidevalt õpilaste teadmisi ja
oskusi

Analüüsitud õppenõukogus.

Pöörata suurt tähelepanu õpilaste koduste
ülesannete täitmisele

Analüüsitud õppenõukogus. Vajab jätkuvat
tähelepanu.

Õpetada õpilastele viisakat käitumist ja häid
kombeid

Väärtuskasvatuse kaudu tehtud.

Pöörata tähelepanu heade tulemuste
saavutamiseks tasemetöödes, lõpueksamitel

On pööratud tähelepanu. Tulemusi on
analüüsitud.

Analüüsida tagasisidet edukusest
gümnaasiumiõppes, kutseõppes ja õpingute
lõpetaja muudest valikutest

Ei ole tehtud. Selgub 2012. a sisehindamise
käigus.

Jätkata kooli traditsioone ja neid toetavaid
ettevõtmisi

Tehtud.

Suunata õpilasesindust tegelema õppekasvatustöö
probleemidega

Tehtud kaasates klasside esindajaid (ja nende
kaudu kõiki õpilasi) ülekooliliselt oluliste
teemade arutellu.

Täiustada uurimustööalast tegevust (sh
algklassid)

Toimib, aga nii nagu varemgi.

Jätkata ainenädalate ja uurimistööde tegemist Ainenädalaid on toimunud. Uurimistöid on
tehtud.

Kaasata õppekava läbivate teemade kajastamisel
spetsialiste

On kaasatud.

Pöörata eriti suurt tähelepanu õppekava läbivale
teemale – karjääri kujundamisele

On pööratud rohkem tähelepanu.
Karjäärinõustamise tund on 9. kl tunniplaanis.

Õpetada õpilasi iseseisvalt mõtlema ja töötama,
tegevusi algatama ning planeerima

Võetud teadmiseks, kokkuvõtet selle tegevuse
täitmisest pole tehtud.

Kasutada erinevaid õpimeetodeid lähtudes
õpilase individuaalsusest

Õpetajate omavahelised arutelud, kogemuste
jagamine.

Jätkata pikapäevarühma tööd Tehtud. Pikapäevarühm töötab.
Täiendada tugisüsteemi ennetava õpiabi
võimalusega II ja III kooliastmes

Tugisüsteeme on rakendatud, nende toimimist
analüüsitud, vajalikke muudatusi tehtud.

Toetada õpetajaid ”tunnirahupaiga” võimaluse
andmisega

Vajadusel kasutatakse.

Väärtustada kodukohta läbi vastavate tegevuste
planeerimise

Koostöö Murtud Rukkilille Ühinguga, kooli
üritused, uurimistööd.

Kujundada isamaalisust Tehtud. Aktiivsed KT ja NK tegevused, üritused,
väärtuskasvatus.

Planeerida üritusi õpilaste esteetilisuse
arendamiseks

Lasteaias tehtud. Koolis pole olnud tegevus
plaanipärane vaid pigem läbiva teemana.
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Korraldada näitusi, loenguid kontserte koolis Planeeritu on tehtud.
Osaleda ja esineda koolivälistel üritustel On aktiivselt osaletud.
Õpilaste soovidest lähtuva huviringide töö
korraldamine

Soove on küsitud ja püütud maksimaalselt
arvestada.

Õpilaste tunnustamise põhimõtete täpsustamine Planeeritu on tehtud.
Koolivalmiduse väljaselgitamine On tehtud.
Erivajadustega õpilaste väljaselgitamine ja neile
tugisüsteemide rakendamine

Tehtud. Töö on pidev ka edaspidi.

Viia vajadusel õppekasvatustööd puudutavad
ülesanded hoolekoguni

Ettepanekud aruteluteemade osas on kooli poolt
hoolekogule esitatud igal aastal.

Õpetajate õiguste ja tööergonoomika kaitsmine On toimunud läbi ametiühingu.
Õpetaja ainealase arengu sisuline toetamine Ainesektsioonide töös osalemist on toetatud.
Tegeleda süsteemselt puudumiste, hilinemiste
korrektse märkimisega, vanemate teavitamisega
ja põhjuste analüüsimisega

On tehtud. Töö on pidev ka edaspidi.

Töörühma moodustamine andeka õpilase
märkamiseks ja arendamiseks ning tunnustamise
põhimõtete fikseerimiseks

Määratud oli nn HEV+ koordinaator. Ülesanded
on olnud õpetajate vahel jagatud.

Terviseedenduslike tegevuste planeerimine Tegevusplaan koostati ja viidi ellu.

3. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest õppekasvatustöö valdkonnas

1) Õpilasega seotud tulemused
a) Haridusliku erivajadusega laste toetamine.
Viimasel sisehindamise perioodil on toetatud õpilasi tugisüsteemide abil järgmiselt:
2008/2009 õppeaastal põhikooli osas 42,8%
2009/2010 õppeaastal põhikooli osas 59%
2010/2011 õppeaastal põhikooli osas 47%
2011/2012 õppeaastal põhikooli osas  35%

Võrdluseks: Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal (arvestamata pikapäevarühma)
õpilaste koguarvust oli perioodil 2005/2006–2007/2008 põhikooli osas vahemikus 37,2%–
52,4 % ja lasteaia osas 3,3 %–5,9 %.

Selgitus, lisainfo:
Arvestamisel on tugisüsteemide poolt toetatud õpilaste hulka arvatud parandusõpperühmades
osalevad, logopeedi või muu eriala spetsialisti konsultatsiooni saanud ja kogu õppeaasta vältel
individuaalse õppekava järgi õppinud õpilased (sh LÕK). Muid tugisüsteeme arvutamisel pole
siinkohal arvestatud. Arvestatud pole tugisüsteeme, mida rakendatakse õppeaasta jooksul
mingile kindlale sihtgrupile (nt pikapäevarühm) või kõigile (nt järelevastamine).

Haridusliku erivajadusega laste toetamine toimus järgmiste tugisüsteemide abil:
 õpiabi tunnid - nimekirjad vaadatakse üle iga õppeveerandi lõpus
 konsultatsiooni- ja järeleaitamistunnid vastava graafiku alusel
 lühiajalised individuaalsed õppekavad õppeaineti (mitterahuldava veerandi hinde

parandamiseks koostatav individuaalne plaan õpilasele)
 lihtsustatud õppekava (perioodil 2006/2007–2009/2010 puudus vajadus, hiljem 2 õpil)
 diferentseeritud hindamine
 ümarlauakoosolekute süsteem (alates 2005/2006 õppeaastast) mitterahuldava veerandi

hinde saanud õpilastega, mille osapoolteks olid aineõpetaja, klassijuhataja,
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õppealajuhataja, direktor, õpilane ja kahe järjestikuse mitterahuldava veerandi hinde
puhul ka lapsevanem) – viimasel kolmel aastal tehtud vastavalt klassijuhataja
ettepanekule.

 klassijuhatajate koostöö lapsevanemaga õpilasele vajaliku toe tagamiseks, nt abi
spetsialisti vastuvõtu korraldamiseks, sõiduks

 tugiõpe järeleaitamiseks (õpilasele personaalselt)
 täiendav õppetöö

Toimis õpilaste toetamiseks ka:
 koostöö psühhiaatriga (HEV selgitamiseks), sh alates 2006. aastast lasteaias
 koostöö logopeediga (HEV selgitamiseks), sh alates 2007. aastast lasteaias
 pikapäevarühm
 huviringide töö õpilaste andekuse toetamiseks (nt sport, kodu-uurimine, tants)
 tugiõpe andekatele lisaainetunnina
 diferentseeritud õpetamine ainetunnis (lisatöö andekatele)
 lisaõpe andekuse toetamiseks (TÜ teaduskool, ettevalmistus olümpiaadideks,

konkurssideks, võistlusteks)
 arenguvestlused ja koostöö lapsevanemaga
 lapse individuaalsusest lähtumine lasteaias

b) Õpijõudlus
a) Täiendavale õppetööle jäänud õpilaste arv:
2008/2009 õppeaastal (8,8%) 91st (8 õpilast)
2009/2010 õppeaastal (7,2%) 83st (6 õpilast)
2010/2011 õppeaastal (2,7%) 72st (2 õpilast)
2011/2012 õppeaastal (8%) 75st (6 õpilast)
Võrdluseks: perioodil 2005/2006–2007/2008 vahemikus 5,6%–5,9%, keskmiselt 5,8%.
Näitaja on langenud oluliselt alates 2004/2005 õppeaastast, mil see oli 14%.

b) Klassikursuse kordajate osakaal põhiharidust omandavate õpilaste koguarvust:
2008/2009 õppeaastal 1,0%
2009/2010 õppeaastal 1,2%
2010/2011 õppeaastal 0%
2011/2012 õppeaastal 0%
Võrdluseks: perioodil 2005/2006 –2007/2008 on olnud klassikordajaid vahemikus 0%–0,9%.
Riiklikult on seatud eesmärgiks 0%. Grupi keskmine on vabariiklikult olnud vaadeldud
sisehindamise perioodil 4–4,2%. Seega on meie kooli näitaja klassikursuse kordajate osas
grupi keskmisest oluliselt parem ja lähemal riiklikult seatud eesmärgile.

Selgitus, lisainfo:
Tänu rakendatud tugisüsteemidele on klassikursuse kordajate arv stabiilselt madal. Klassi
kordama jätmise otsused on olnud väga kaalutletud. Stabiilselt madal on olnud ka täiendavale
õppetööle jäänud õpilaste arv. Lühiajaliste individuaalsete õppekavade rakendamise süsteem
võimaldab õpilasel parandada mitterahuldava veerandi hinde õppeaasta jooksul ning seetõttu
on õppeaasta lõpuks vähem õppevõlgnevustega õpilasi kui neid olnuks selle süsteemi
rakendamiseta.
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c) Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena võrreldes maakonna ja
üleriigilise keskmisega on Tabelis 9. (Algallikas EHIS, õppeaastate kokkuvõtted):

d) Põhikooli lõpueksamid õppeaastati, kus on saavutatud võrreldes vabariigi keskmisega
kõrgem tulemus (Tabel 10):
õppeaasta vabariigi keskmisest kõrgem tulemus õppeaineti
2011/2012 eesti keel ja kirjandus, matemaatika, inglise keel, bioloogia, keemia, geograafia

(kõigis lõpueksamiainetes)
2010/2011 eesti keel ja kirjandus, inglise keel, bioloogia, geograafia, keemia, matemaatika
2009/2010 matemaatika, inglise keel, keemia, ühiskonnaõpetus
2008/2009 eesti keel ja kirjandus, matemaatika, inglise keel, bioloogia, keemia,

ühiskonnaõpetus, geograafia (kõigis lõpueksamiainetes)
2007/2008 bioloogia, vene keel
2006/2007 matemaatika, bioloogia, inglise keel
2005/2006 ühiskonnaõpetus
2004/2005 emakeel, matemaatika, keemia, inglise keel

Märkus: Kuna vabariiklikult on tulemuste võrdlemisel alates 2010. aastast aluseks võetud tegelikkust paremini kajastavad
näitajad kvaliteet ja edukus, siis Tabel 10 on koostatud nende võrreldavate andmete põhjal.

Selgitus, lisainfo:
Õppeaastate võrdlusena on viimastel aastatel olnud kahel aastal lõpueksamite tulemused
vabariigi keskmistest kõrgemad kõigis eksamiainetes. Analüüsitud on tulemusi võrreldes
teiste piirkonna koolidega, maakonna ja riigi tasandil.

d) Tasemetööde tulemused õppeaastati (Tabel 11. Algallikas: õppeaastate kokkuvõtted).

Märkus: Tühi lahter tähendab, et tasemetööd ei toimunud; Alates 2010/2011 ei ole riiklikult statistikas enam keskmist hinnet
välja toodud (on edukus, kvaliteet, keskmised punktid).

kooli
keskmine
hinne

maakonna
keskmine
hinne

kooli
keskmine
hinne

maakonna
keskmine
(riigi
keskmine)

kooli
keskmine
hinne

maakonna
keskmine

kooli
keskmine
punktide arv

vabariigi
keskmine
punktide arv

eesti keel ja kirjandus 3,8 3,7 3,5 3,7  (3,66) 3,7 3,6 72,15 73,2
matemaatika 4,1 3,4 4,0 3,5  (3,37) 3,6 3,2 41,3 33,2
inglise keel 5,0 4,2 4,3 4,3  (4,26) 4,3 4,3 53,0 58,5
bioloogia 5,0 3,6 3,3 3,4  (3,49) 4,0 3,3 59,5 53,9
geograafia 3,8 3,7 3,5 3,9  (3,66) 4,0 3,6 54,2 54,2
keemia 4,5 4,1 5,0 4,2  (4,41) 4,0 4,2 87,0 81,6
ühiskonnaõpetus 4,0 3,7 4,0 3,7  (3,67) 3,3 3,8 1 koolieksamina, hinne 4

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
17 õpilast 13 õpilast 11 õpilast 7+1 LÕK õpilast

kooli
keskmine
hinne

maakonna
keskmine
hinne (grupi
keskmine)

kooli
keskmine
hinne

maakonna
andmed
puuduvad/
riigi
keskmine

kooli
keskmine
hinne

maakonna
keskmine
/riigi
keskmine

kooli
keskmine
hinne
(punktide
arv)

maakonna
keskmine
hinne
(punktide
arv)

emakeel 3. kl 3,4 4,1  (4,0) 4,0 3,9  4,0 (53,1) 3,9  (51,2)
matemaatika 3. kl 3,2 3,9  (3,8) 3,6 4,1 4,5 4,2 3,8 (33,8)  3,6 (31,2)
emakeel 6. kl 3,6 3,7  (3,6) 4,2 4,1 4,4 4,2 3,4 (43,2) 3,9  (48,6)
matemaatika 6.kl 3,7 3,3  (3,4) 3,9 3,5 3,4 (31,8) 3,4  (35,0)
inglise keel 4,2 (24,7) 4,1  (25,0)
kunstiõpetus 4,0 4,1
inimeseõpetus 4,1 4,0  (4,0)
loodusõpetus 4,0 3,7

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
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Selgitus, lisainfo:
Tasemetööde tulemusi on analüüsitud. Tulemusi on võrreldud piirkonna, maakonna ja
riiklikul tasandil. Tasemetöödest saadud hinded on õpilastel üldiselt ühtinud kooli poolt
hinnatud õpilase tasemega (hinnetega selles aines).

3) Koolikohustuse mittetäitjate osakaal
Koolikohustuse mittetäitjate osakaal on alates 2005/2006 õppeaastast (sh käesoleval
aruandlusperioodil) olnud 0%.

Selgitus, lisainfo:
On aga esinenud juhtumeid, kus koolikohustuse täitmise tagamiseks oleme pidanud
rakendama vastavaid meetmeid. Klassijuhatajate töö ja koostöövõrgustik on taganud
koolikohustuse täitmise.

4) Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust
a) Edasiõppijate osakaal:
2008/2009 õppeaastal 100% (neist 1 katkestas õpingud keskkoolis (on kodune), 2 kutsekoolis)
2009/2010 õppeaastal 100% (neist 1 läks kutse-, sealt keskkooli, katkestas õpingud, töötab)
2010/2011 õppeaastal 100%
2011/2012 õppeaastal 100%
Võrdluseks: Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust on perioodil 2005/2006–
2007/2008 olnud 97,6 % (41 õpilast 42st).

b) Õpingute jätkamine:
2008/2009 - 17 põhikooli lõpetajast: 13 keskkooli (neist Varstusse 12), 4 kutsekooli
2009/2010 - 13 põhikooli lõpetajast: 7 keskkooli (neist Varstusse 5, lisaks 2), 6 kutsekooli
2010/2011 - 11 põhikooli lõpetajast: 6 keskkooli (neist 3 Varstusse), 5 kutsekooli
2011/2012 - 8 põhikooli lõpetajast: 5 keskkooli (neist 1 Varstusse), 3 kutsekooli

Selgitus, lisainfo:
Perioodil 2005/2006–2007/2008 oli õpingute jätkamise esmaseks valikuks keskkool. See
trend ei ole ka viimasel kolmel aastal muutunud. Põhikooli lõpetanud õppurid, kes on
soovinud jätkata õpinguid konkursiga gümnaasiumites, on õppeasutusse sisse saanud.
Viimasel kolmel aastal on meie lõpetajad asunud keskkooli osas õppima Varstu Keskkooli,
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse, Nõo Reaalgümnaasiumisse ja Tartu
Kommertsgümnaasiumisse. Kutsekoolidest on olnud eelistatuimad Tartu Kutsehariduskeskus,
Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Valga Kutseõppekeskus. Õpingud on järgmises kooliastmes
katkestanud neli õpilast, kellest kaks õppisid Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja kaks Varstu
Keskkoolis.

5) Laste arv lasteaias
Laste keskmine nimestikuline arv lasteaias oli 2005/2006–2008/2009 õppeaastal 35. Alates
2008. aasta septembrist on laste arv olnud järgmine:
seisuga 08.09.2008 – 32 last
seisuga 21.10.2009 – 32 last
seisuga 01.09.2010 – 31 last
seisuga 05.09.2011 – 29 last
seisuga 15.09.2012 – 25 last
seisuga 15.01.2012 – 31 last
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Selgitus, lisainfo
Lasteaias on kaks liitrühma. Analüüsitud on laste kohalkäimist ja seda mõjutavaid põhjusi.
Laste kohalkäimise määra mõjutab lasteaia suvine ning koolivaheaegadel lahtioleku aeg.
Praktika on näidanud, et koolivaheaegadel langeb kohalkäivate laste arv oluliselt. Hoolekogu
ettepanekul on igal aastal otsustatud lasteaia suvise või talvise lahtiolekuaja üle

Keskmine laste kohaloleku arv jäi tervisekaitse nõuetega lubatud piiridesse (25). Peale 2011.
aastal toimunud lastaia ruumide laiendamist ühe klassiruumi arvel, ruumikitsikus enam
probleemiks ei ole.

Pidev ülevaade on vallas koolikohustuslikku ikka jõudvatest lastest. Püüame suunata
lapsevanemaid nii, et kõik koolieelikud käiksid lasteaias. Laste kohalkäimise kohta peetakse
täpset arvestust.

6) Rühma täituvus
Laste arv rühmas on olnud perioodil 2008/2009–2011/2012 vahemikus 12,5 –16. Eelmisel
aruandlusperioodil oli lapsi rühmas keskmiselt 16,5.

7) Laste ja õpetajate suhtarv
Keskmine laste arv rühmaõpetaja ametikoha kohta rühmas on aruandlusperioodi keskmisena
16.  Eelmisel aruandlusperioodil oli vastav näitaja 17,5.

Selgitus, lisainfo:
Lasteaias on kaks liitrühma. Õpetajat aitab õpetaja abi. Pealelõunasel ajal lähevad paljud lapsed koju
ja siis on tegevused planeeritud ühised.

8) Füüsiline kasvukeskkond lasteaias
Lasteaia füüsiline kasvukeskkond vastab nõuetele.

Selgitus, lisainfo:
Keskmine rühmaruumide suurus lasteaias lapse kohta oli 2008. aastal kolme aasta keskmisena
3,0. 2008/2009. õppeaastal oli see näitaja 3,42. Liikumismängudeks oli ruumi siiski vähe.
Ruumikitsikus lahendati 2011. aasta septembriks, kui lasteaed sai ühe ruumi võrra kooli
ruumide arvelt täiendust. Kokku suurenes lasteaia pind (rühmaruum 34,6m² koos koridori
osaga 10.9m²) 45,5m² võrra. 2011/2012. õppeaastal oli keskmine rühmaruumide suurus
lasteaias lapse kohta (sept seisuga) 5,34. Ruumid on puhtad ja valged.

Keskmine mänguväljaku suurus lapse kohta on 59,6m². Eelmisel sisehindamise
aruandeperioodil oli see näitaja 56,1m². Lasteaia territoorium on piiratud aiaga. Lasteaia
õueala on mänguvahenditega täiendatud. Õueala mänguvahendite turvalisust kontrollitakse
alates 2012. aastast igal nädalal. Tulemused fikseeritakse ja puudujäägid kõrvaldatakse või
planeeritakse riski hindamise kavas, et need edaspidi kõrvaldada. Lapsed viibivad palju õues.
Käiakse palju matkadel ja õppekäikudel piirkonna taludes ja õppepäevadel muuseumis.

9. Õpilase isiksuse arengut iseloomustavad näitajad
a) Maakondlikest olümpiaadidest osavõtt ja tulemused
2008/2009 – kohti esikolmikus 9; matemaatikas I (5–9.klassi meeskond), II (5. kl) ja kaks III
(6. ja 7. kl) kohta, peastarvutamises I koht (V kl), nuputamises II koht (võistkondlik),
bioloogias I (6. kl) ja II koht (9. kl), võru keeles III koht (8. kl);
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2009/2010 – kohti esikolmikus 6; peastarvutamises kaks I kohta (7. ja 3. kl), matemaatikas III
koht (4 - 6.kl), bioloogias I koht (7.kl) ja II koht (6.kl), nuputamises II koht (võistkondlik)
2010/2011 – kohti esikolmikus 8; matemaatikas II (4.kl), kolm III kohta (6.kl, 7.kl ja 8.kl),
inimeseõpetuses II koht (5.-9.kl) ja bioloogias kaks II koht (7. kl ja 8 kl);
2011/2012 – kohti esikolmikus 10 (matemaatikas – II (5. kl), peastarvutamises I ja II (5.-6. kl)
sudokude lahendamises – III koht, matemaatikas – II-III koht (7. kl), bioloogias II koht (9. kl),
I koht (8. kl), füüsikas I koht (8. kl), keemias II koht (8. kl), inglise keelsete lauamängude
võistluses I koht (9. kl)).

b) Osavõtt konkurssidest, õpilasvõistlustest ja tulemused
Osavõttu konkurssidest, õpilasvõistlustest on analüüsitud. Kokkuvõte aruandlusperioodi kohta
on õppeaastate lõikes tehtud ja säilitatakse kooli dokumentatsioonis. Mõju õppekasvatustööle
on analüüsitud. Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte õpilasvõistlustel ja konkurssidel osalemise
ja tulemustest perioodil 2008/2009–2011/2012.

Tabel 12. Koondtabel tulemustest maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel võistlustel,
konkurssidel. (Algallikas: õppeaastate kokkuvõtted).
Õppeaine või
valdkond

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

viie kooli võistlus
matemaatikas

I koht (võistkond)

võrukeelse loomingu
lugemise võistlus

I koht, II koht eripreemia osavõtt

Koolitants I koht ja kaks
eripreemiat, ka
lasteaed osales
maakonnavoorus,
4.–6. kl  eripreemia
(vabariiklik)

osavõtt
maakondlikust
tantsupäevast

osavõtt
maakondlikust
tantsupäevast

peastarvutamise
võistlus

I koht 7. kl – I koht,
3. kl – I koht

- I ja II koht

matemaatika
olümpiaad

5. kl – II koht,
6. kl – III koht,
7. kl – III – IV koht

4.–6. kl – III koht 4. kl – II- III koht,
6. kl – IV koht,
7. kl – III koht,
8. kl – III-IV koht

5. kl – II koht,
7. kl – II-III koht

nuputamisvõistlus II- III koht
(võistkond)

II koht osavõtt

sudokude
lahendamise võistlus

III koht

matemaatikavõistlus
Kuubik

osavõtt III koht, mis oli
üldarvestuses VII-s

võrukeelne
näitemängupäev

osavõtt nooremas
vanuserühmas
parima näitleja tiitel

Tiigrihüppe SA
võistlus „Märka
matemaatikat enda
ümber“ (vabariiklik)

eripreemia osavõtt peapreemia märgiti ära 4 tööd

Playback Show osaleti finaalis
maakonnas

bioloogiaolümpiaad 6.kl – I koht,
9.kl – II-III koht

7. kl – I koht
6. kl – II koht,

7.kl – II koht,
8.kl – II koht

8. kl – I koht,
9. kl – II koht

füüsikaolümpiaad - - - I koht, 13. Koht
vabariiklikult

keemiaolümpiaad II koht - - II koht
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vabariiklik loodus-
ainete olümpiaad

- 26. koht

NK ja KT
maakondlik
suusavõistlus

III koht osavõtt osavõtt

NK ja KT aasta-
kokkuvõte
(maakond)

3 aktiivseima
kodutütre ja noor-
kotka tiitlit, parima
rühmajuhi tiitel

võru keele ja kultuuri
olümpiaad

III koht osavõtt

õpilastööd näitus
„Minu kodu –
Eestimaa“

osavõtt (32 õpilast,
2 juhendajat)

Saalihoki (maakond) I koht tüdrukud,
I koht poisid

I koht tüdrukud,
I koht poisid

I koht tüdrukud,
II koht poisid

I koht tüdrukud,
V koht poisid

Saalihoki
(vabariiklik)

I koht tüdrukud,
I koht poisid

I koht tüdrukud,
V koht poisid

I koht tüdrukud,
VII koht poisid

I koht tüdrukud

murdmaajooksu-
võistlused

II koht (sügis)
I koht (kevad)

II koht (sügis)
II koht (kevad), I
koht individuaalses
arvestuses

III koht (sügis),
I koht (kevad)

IV koht (sügis)
II koht (kevad)

orienteerumise
meistrivõistlused

I koht (võistkond), I
koht, kaks II kohta
ja kolm III kohta
individuaalses
arvestuses

II koht II koht II koht

murdmaasuusatamise
meistrivõistlused

II koht, teate-
suusatamises III
koht, vabariiklikel
võistlustel VII koht

II koht,
vabariiklikult IV
koht (maapõhi-
koolide arvestuses)

II koht II koht,
individuaalses
arvestuses kolm III
kohta

sisekergejõustiku
meistrivõistlused

I koht, II koht ja
neli III kohta

kergejõustiku
võistlustel

III koht II koht (võistkond);
II koht,  kaks III
kohta individuaal-
arvestuses

II koht I koht

spordimälumäng
Bumerang (4 etappi)

III koht
lõunaregioonis, 16.
koht vabariiklikult

konkurss Ilusaim
kooliliuväli
(vabariiklik)

II koht

laulu- ja tantsupidu - osavõtt  Võrumaa
laulu- ja tantsupeost

osavõtt Võrumaa
laulu- ja tantsu-
peost, osavõtt XI
Noorte laulu- ja
tantsupeost (rahva-
tantsurühm)

osavõtt Võrumaa
laulu- ja
tantsupeost, Soome
- Eesti tantsupeost
Tamperes

jalgpallivõistlused osavõtt osavõtt alagrupi III koht
teatejooksude
meistrivõistlused

osavõtt III koht

maakondlik
aastakokkuvõte
spordis

- 2010. aastal spordis
I koht (III grupp)

2011. aastal spordis
I koht (III grupp), 2
aktiivseima
koolisportlase tiitlit

Stokkeri mudelite
ehitamise võistlus
(vabariiklik)

- osavõtt III koht ja
juhendajale
eriauhind
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veebipõhine
inimeseõpetuse
viktoriin

- II-V koht

koolidevaheline
võistujoonistamine

I koht (vabariiklik)

ingliskeelsete
lauamängude võistlus

9. kl - I koht

MTÜ Murtud
Rukkilille Ühingu
esseevõistlus

- - - märgiti ära kaks
tööd

Selgitus, lisainfo:
Eeltoodud tabelis on toodud parimad maakondlikul ja vabariiklikul tasandil saavutatud
tulemused. Osalemist ja tulemusi analüüsides tuleb arvestada, et võistlused, olümpiaadid ja
konkursid on korralduslikult erinevad – mõnede puhul ei olegi maakondlikku vooru, mõnede
puhul pole vabariiklikku vooru. Samuti tuleb arvestada, et aruandlusperioodil ei olegi kõigis
tabelis toodud valdkondades toimunud iga-aastaselt olümpiaade, võistlusi või konkursse.
Maakondlikul tasandil ei ole koostatud koondtabelit kõigi võimalike õppeaasta jooksul
toimunud õpilasvõistluste ja konkursside kohta. Seepärast on võrreldud tulemusi aastate
lõikes oma kooli tasandil. Olümpiaadide kohta on maakondlikud koondtabelid koostatud.
Tulemusi teiste koolidega on maakonna lõikes võrreldud. Näiteks 2011/2012 õppeaastal
toimus maakondlikult 30 erinevat olümpiaadi, millest Mõniste Kool osales viieteistkümnel
(kus osales Mõniste Koolist 23 õpilast, juhendas 7 õpetajat) ning kus esikolmikukohti
saavutati kümme. Mõlemad näitajad on üle grupi keskmise.

Lisaks eeltoodutele (Tabelis 12) on aruandlusperioodil osaletud veel näiteks „Geogebra“
võistlusel, matemaatikavõistlusel „Känguru“, „Oskaja 2012“ võistlusel, inglise keele
ristsõnade lahendamise võistlusel, inglise keele olümpiaadil, ingliskeelsete näidendite
festivalil, vene laulude festivalil, rahvastepalli maakondlikel meistrivõistlustel, üleriigilisel
heategevuslikul teatejooksupäeval, A. Kersna mälestusvõistlustel, võistlussarjas „Tähelepanu
Start!“, kunstiolümpiaadil, käsitööolümpiaadil, laste ja noorte näitemängupäeval, ajaloo-
olümpiaadil, arvutipõhisel ühiskonnaõpetuse olümpiaadil, IV klasside õpioskuste olümpiaadil.

Palju lisandväärtust on andnud Noorkotkaste ja Kodutütarde (NK ja KT) tegevus. Osaletud on
NK loomevõistlustel omaloomingu konkurssidel, orienteerumise- ja erinevatel
oskusvõistlustel, jooksu-, suusa- ja laskevõistlustel. Iga-aastaselt on kool saavutanud kõrgeid
kohti maakondlikel NK ja KT malevõistlustel ja kabevõistlustel. Maakondlikel NK ja KT
kabevõistlustel on Mõniste rühm saavutanud alates 2006. aastast kõigil aastatel I koha. Samuti
on kooli karikate vitriinis alates 2006. aastast olemas kõik NK ja KT maakondlikel
malevõistlustel saadud I koha karikad. Mitmel aastal on Mõniste rühm saanud maakonna
parima rühma tunnustuse. Täpsemad kokkuvõtted on säilitatud NK ja KT tegevust
kajastavates dokumentides.

Spordivõistlustel (maakonna tasandil vähemalt ühel) on osalenud igal õppeaastal ca ¾ kooli
õpilastest. 2008/2009 õppeaastal osales näiteks 89-st õpilasest 65 (73%). Samas suurusjärgus
on olnud spordivõistlustel osalenute arv kogu aruandlusperioodi jooksul. Lisaks on toimunud
koolisisesed võistlused.

10) Kooli eripära/õppesuunda iseloomustavad näitajad
a) õppekasvatustööd toetav projektitöö
Kokkuvõte õppekasvatustööd toetavast projektitööst on tehtud. Projektide toetusel (mis on
meie personali kirjutatud) on õpilastel olnud võimalik osaleda erinevates õpilaslaagrites nagu
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näiteks karjäärilaager, võru keele laager, tantsulaager, laululaager, matemaatikahuviliste
laager, integratsioonilaager, IT-laager jt. Kõik õpetajad on korraldanud või osalenud koolis
korraldatud öölaagrites (mis on olnud õpetajate initsiatiiv). Tänu koostööle on õpilased
saanud osaleda maakondlikus matemaatikahuviliste laagris, Unisefi laagris, Forseliuse Seltsi
suvekoolis, maakondlikus tantsulaagris jt.

Tänu projektitööle, koostööle erinevate asutuste ja institutsioonidega ning valla toetusele on
õpilased saanud aktiivselt osaleda õppekäikudel.

b) õppekasvatustööd toetavad uurimustööd
Kokkuvõte õppekasvatustööd toetavaist uurimustöödest on tehtud. Uurimustöödega on
osaletud maakondlikul ja riiklikul tasandil toimunud (Forseliuse Seltsi suvekoolis)
õpilastööde konverentsidel. Uurimistööde ettekandmiseks on toimunud ka koolisisesed
konverentsid. Uurimustöid on koostatud ajaloos (kodu-uurimine) ja loodusteadustes.
Uurimistööd säilitatakse kooli ajalootoas.

Pidev koostöö on olnud TÜ Tartu Teaduskooliga. Teaduskooli on lõpetanud igal õppeaastal
2–7 õpilast (nt 2008/2009 õppeaastal 5 õpilast (füüsika, keemia), 2009/2010 - 7 õpilast)

c) Huviringides osalemine
Huviringidesse kaasatus
Huviringides osalevate laste osakaal kooliastmeti:
I kooliastmes 88%
II kooliastmes 75%
III kooliastmes 90 %

Tegutsenud huviringid: üldkehaline (kergejõustik, suusatamine), jalgpall/saalihoki,
orienteerumine, kodu-uurimine, meisterdamine, kitarriring, karaktertants kolmele
vanuseastmele, noorkotkaste ja kodutütarde tegevus, mudilaskoor, laskmine, võru keel,
seltskonnatants, eneseväljendamine, teaduskool, poiste käsitöö, rahvatants, lauluring,
tantsuring, lastekoor, õueõpe, kunstiring

4. Tugevused ja parendusvaldkonnad õppekasvatustöö osas
Tugevused:

 haridusliku erivajadustega õpilaste tulemuslik toetamine
 koolikohustuse täitmise tagamine (väljalangeijaid ei ole)
 kõigi õpilast põhikooli lõpetamine
 põhikooli lõpueksamite tulemused
 aktiivne tunniväline tegevus
 kaasaegne kasvu- ja õpikeskkond
 andekuse märkamine ja andekate toetamine

Parendusvaldkonnad:
 Õpilaste koormuse analüüsimine
 Enamate huvihariduse võimaluste pakkumine poistele
 Igapäevase koolikohustuse täitmise jälgimisel koostöö parendamine lapsevanematega
 Õpilaste rahulolu kompleksne uurimine
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V PARENDUSTEGEVUSED AASTATEKS 2013-2016

Parendustegevuste planeerimisel on arvesse võetud tugevused ja parendusvaldkonnad kõigi
valdkondade lõikes.

Sisehindamise tulemusena planeeritakse järgmised sisehindamise tulemustest lähtuvad
tegevused:

Tugevustest lähtuvad tegevused:
1. Reklaamida kooli tugevusi:

1) Kordaminekuid õppekasvatustöös
2) Rahuloluküsitluse põhjal selgunud häid tulemusi
3) Olemasolevaid ressursse

2. Tõsta e-kooli rolli info edastamise kanalina
3. Tunnustada töötajaid erinevaid motiveerimise võimalusi kasutades
4. Kasutada kõigi töötajate valmisolekut ja huvi olulistes otsustusprotsessides

kaasarääkida

Parendusvaldkondadest lähtuvad tegevused:
1. Parendada infovahetust lastevanematega
2. Panustada jätkuvalt huvitegevusse
3. Uurida kui turvaliselt õpilased end koolis tunnevad ja anda sellest tagasisidet
4. Analüüsida õpilaste koormust
5. Planeerida kõigile kooli töötajatele koolitusi ja enesearendamise võimalusi

(panustada töötajate kvalifikatsiooni ja motivatsiooni)
6. Arendada kooli materiaal-tehnilist baasi (sh soetada tööks vajalikke vahendeid)
7. Parendada infovahetust koolis kasutades info edastamiseks töötajate poolt

eelistatud viise
8. Rakendada meetmeid meeskonnatunnetuse parendamiseks administratiivpoole

töötajate seas ja administratiivpoole töötajate ja õpetajate vahel.
9. Uurida vilistlaste hakkamasaamist järgmistel haridustasemetel

VI KOKKUVÕTE
Sisehindamise tulemusena selgunud tegevused planeeritakse lähiaastatele. Järgmine
sisehindamise aruanne koostatakse  perioodi 2012/2013–2014/2015 kohta.

Aruande koostas:
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli direktor
aprill 2012


