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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/veeb  

Facebooki lehekülje aadress https://www.facebook.com/MonisteKool/  

Õppeasutuse pidaja Mõniste Vallavalitsus 

Õppeasutuse juht Maarika Niidumaa 

Sisehindamise periood 2012/2013–2014/2015 

Eelmise sisehindamise aruande 

esitamise aeg 

2013 

 

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. Mõniste lasteaed on töötanud alates 1962. aastast. 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. Meie põhiväärtusteks on lapsekesksus, turvalisus, traditsioonid, koostöö ja 

looduslähedus. Põhiväärtuste sisu on selgitatud kooli arengukavas. 

 

Koolis on võrdselt oluliseks peetud panustamist traditsioonide hoidmisse ja piirkonna ajaloo 

talletamisse kui ka kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste arendamist ja innovatiivsetes 

arendustes osalemist.  

 

Mõniste Kooli teeninduspiirkond on Mõniste valla territoorium. Alates 2005. aastast on 

Mõniste Kool lasteaed-põhikool, mis tegutseb ühes majas.  Praegune Mõniste Kool asub 

kahes omavahel ühendatud hoones, millest vanem on ehitatud 1898. aastal ja uuem 2000. 

aastal. Alates 2004. aastast töötab koolimaja vanemas osas valla raamatukogu avaliku 

internetipunktiga. Koolimaja vanemas osas asub ka 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 kultuuri- 

ja huvitegevuse hoone (nn rahvamaja), mille rekonstrueerimine 2008. aastal parendas oluliselt 

kooli õpilaste sportimise ja huvitöö tingimusi. 2009. aasta septembriks rekonstrueeriti EAS 

toel kooli staadion. Täiendatud on mänguvahenditega lasteaia õueala. Karisöödil asub kooli 

õueõppe klass. 2012. aastal täpsustati koostöös projekteerijaga koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimise projekti seades prioriteediks söögisaali rekonstrueerimise. 2013. aastal 

rekonstrueeriti kooli söögisaal EAS toel. 

 

 

http://www.kuutsi.edu.ee/veeb
https://www.facebook.com/MonisteKool/
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3. SISEHINDAMISEST MÕNISTE KOOLIS 
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 otsuseid. 

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. Sisehindamisel 

jälgitakse õppeasutuste hindamiskriteeriumeid, mis on kehtestatud haridus- ja teadusministri 

13. augusti 2009 määruses nr 62 ning kriteeriume, mis on sätestatud käesoleval ajal töös 

olevas vastavas eelnõus. Hindamisel kasutatakse erinevaid kriteeriume iseloomustavaid fakte, 

mõõdikuid ja tegevusnäitajaid, mis on kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), 

Lasteaedade Infosüsteemis (LIS) ja andmebaasis Haridussilm. Lisaks sellele hinnatakse 

tegevusnäitajaid, mis on olulised kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtuste kontekstis. 

Sisehindamisel kasutatakse ka välishindamise tulemusi, usaldusväärsete uuringute tulemusi ja 

SA Innove avaldatud kokkuvõtteid.  

 

Sisehindamisel on analüüsitud muuhulgas panustamist kriitilistesse eduteguritesse. Need on 

tegurid, mis on kooli arengu seisukohalt eriti olulise tähtsusega. Mõniste Kooli kriitilised 

edutegurid lähtuvalt visioonist ja missioonist on:  

 Motiveeritud ja kvalifitseeritud personal 

 Mitmekesised huvitegevuse ja kogemusliku õppe võimalused 

 Kaasaegsed ja turvalised õpi- ja töötingimused 

 Hea mikrokliima ja vaimne turvalisus nii töötajate kui õpilaste tasandil 

 

Sisehindamise vahekokkuvõtteid teevad õpetajad, majandusjuhataja, infojuht, lasteaia 

õppealajuhataja ja direktor. Sisehindamise aruande koostab direktor. Sisehindamisse 

kaastakse lapsevanemad, õpilased, hoolekogu liikmed ja eksperdid. Sisehindamise kõik 

vahekokkuvõtted, alusmaterjalid ja rahuloluküsitluste tulemused säilitatakse kooli 

dokumentatsioonis. 

 

Mõniste Kooli sisehindamise süsteem on loodud 2006. aastal Haridus- ja 

Teadusministeeriumi (HTM) projekti „Koolikatsuja 2006+“ toel. Esmane aruanne esitati 

„Koolikatsuja 2006+“ projekti raames 2007. aasta septembris. Toimus ka nõustamine 

sisehindamise nõuniku poolt ning saadi tagasisidearuanne. Saadud kogemust kasutati 

sisehindamise aruande koostamiseks perioodi 2005/2006–2007/2008 kohta. Kool sai HTM 

toel taas nõustatud. Saadud tagasisidearuannet kasutati arengukava koostamisel. Peale 

nõustamisprotsessi täiendati sisehindamise kriteeriume. Järgmine sisehindamise aruanne 

koostati perioodi 2008/2009 – 2011/2012 kohta. Kuna direktor läbis 2009. aastal 

sisehindamise nõuniku õppekava, nõustas perioodil 2009 – 2012 teisi koole ja kaitses 2014. 

aastal sisehindamise teemal magistrikraadi, muutus riiklik regulatsioon sisehindamise 

nõustamise osas, toimus 2014/2015 õa kooli välishindamine ning said teatavaks Tartu 

Ülikooli poolt läbiviidud üldpädevuste uuringu tulemused, siis nõustamist väljastpoolt ei ole 

rohkem kasutatud. Küll aga tuleks ka edaspidi kasutada erinevaid võimalusi saamaks 

erapooletut, objektiivset vaadet väljastpoolt. 
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Mõniste Kooli sisehindamisel on lähtutud pideva parendamise tsüklist: 

4. planeerimine (eesmärgid kooli arengukavas, sellest lähtuvalt üldtööplaanis); 

5. plaanitu teostamine (tegevuskavad eesmärkide elluviimiseks); 

6. tulemuste hindamine (sisehindamine; 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. 
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4. SISEHINDAMISE ARUANDE ANALÜÜSIV OSA 
Aruandes on kokkuvõte arengukava üldeesmärkide ja tegevuskava täitmisest valdkondade 

lõikes. Kooliarenduse valdkondi on viis ning neist lähtutakse ka sisehindamisel. 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 üldeesmärkide põhjal. 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 2013 – 2016)  ja nende saavutatus 

Eestvedamine ja juhtimine 

Sihtnäitaja (01.01.2016): Kool on elujõuline. Toimib kompleksne 

sisehindamise tulemustel ja arengukaval põhinev kooliarendustöö. 

Hinnang: Toimib strateegiline juhtimine - planeerimine, teostamine, 

analüüsimine, parendamine. Kool on elujõuline (alus: Lisa 1, Lisa 3, Lisa 5, 

Lisa 6, Lisa 7, Lisa 10). 

 

2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine  

Tabel 1. (Alus: Lisa 1. Mõniste Kooli arengukava 2013 - 2016 ellurakendamise analüüs) 

Planeeritud tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnang täitmise kohta, kommentaar 

Sisehindamise läbiviimine järgmise perioodi 

kohta (2012/2013-2014/15) 

Tehtud.  

Sisehindamise aruande koostamine perioodi 

2012/2013-2014/15 kohta 

Tehtud. Aruanne koostatud 2015/16 õa. 

Sisehindamise käigus vilistlastelt tagasiside 

küsimine 

Tehtud osaliselt 2015, planeeritud 2016. 

Õpilasesinduse (ÕE) kaasamine 

arendustegevustesse  

Tehtud igal aastal. Kaasatud koolielu korraldamisse 

ja arengu kavandamisse.  

Õpilasesinduse töö suunamine ja tutvustamine On toetatud igal aastal, andes õpilasesindusele (ÕE) 

regulaarselt aruteluteemasid. Alates 2012/13 on ÕEs 

klasside esindajad ja ÕE juhtkond. 

Lähiaastate prognoosi koostamine lähtuvalt 

õpilaste arvust 

Tehtud igal kevadel 2013, 2014, 2015. 

Meetmete analüüsimine õpilaste arvu 

hoidmiseks ja tõstmiseks  

Meetmeid on analüüsitud. 2013 koostöökohtumised 

naaberkoolide juhtidega, KOV juhtidega.  

Kokkulepitud meetmete rakendamine õpilaste 

arvu hoidmiseks ja tõstmiseks 

Valla tasandil otsus toetada huvikooli töö käivitamist 

alates okt 2015 valla arengukavas. Vastavat volikogu 

otsust veel pole. 

Huvikooli asutamiseks ettevalmistuste tegemine 

ja kohalike huvi olemasolul huvikooli 

Eeltöö 2012, 2013, vallavolikogu lükkas otsustamise 

edasi oodates vastavaid seadusemuudatusi PGS-s, 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1L3I8YDLAhUCTRoKHawADM4QjRwIBw&url=http://www.heak.ee/dets-kk&psig=AFQjCNEzIRYjO1p_wPcMilTUiEQXfM3cng&ust=1455870048911494
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töölerakendamine  taas päevakorral 2014 kevadel. Valla arengukava 

tegevuskavas planeeritud töölerakendamine 2016-

2017 . 

Koostöös kokkuleppimine Hargla Põhikooliga 

õppekasvatustöö efektiivsemaks korraldamiseks 

Koostöökohtumised 2012 KOV esindajaga, 2013 

koolijuhiga, hoolekoguga. Pakutud koostöövõimalusi 

huvitöö, õppekäikude korraldamisel. Hargla 

koolijuhi hinnangul vajadus puudus.  

Koostöös kokkuleppimine Varstu Keskkooliga 

õppekasvatustöö efektiivsemaks korraldamiseks 

Koostöökohtumised 2013 KOV esindajaga, 2013, 

2014 koolijuhiga. Arutatud erinevaid 

koostöövõimalusi, mida ei rakendatud, kuna 

tingimused ei sobinud Mõniste Koolile. 

Õpilaste tugikodu võimaluste ja alternatiivide 

analüüs ja vajadusel arendamine  

Arutatud teemat 2013, 2015 valla arengukava arutelu 

käigus. Tugikodu töölerakendamine ei ole Mõniste 

valla arengukavas 2016 – 2025 enam kajastatud.  

Noorsootöö ja kooli huvitegevuse juhi ühise 

ametikoha moodustamine 

Huvijuht (0,5 ametikohta) töötab alates 2014 ja 2015 

ka valla noosootöötajana. 

 

 

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. Tegevusi on plaanipäraselt ellu viidud. 

 

Sisehindamise kokkuvõtete põhjal (Lisa 10, üldtööplaanide tegevuskavade täitmise 

kokkuvõtted, arengukava täitmise analüüs) võib väita, et strateegilise juhtimise ja 

eestvedamise funktsioon juhtimise valdkonnas on täidetud. Juhtimise kontrollifunktsioon on 

täidetud läbi sisekontrolli ja sisehindamise.  

 

 

4. Tugevused ja arendusvaldkonnad eestvedamise ja juhtimise valdkonnas 

Tugevused: 

 Toimib strateegilise juhtimise põhimõtteid järgiv kooliarendustöö 

 Kooliarendustöös on kasutatud nii kooli tugevusi kui nõrkusi, võimalikke ohte, 

arenguvajadusi  ja ka arenguvõimalusi 

 Arengustrateegiate väljatöötamisse ja sisehindamisse on kaasatud kõik töötajad, 

õpilaskond ja huvigrupid 

 

Arendusvaldkonnad: 

 Huvikooli töölerakendamine  

 

(alus: töökoosolekute protokollid, õppenõukogu protokollid, õpilasesinduse koosolekute 

protokollid, hoolekogu protokollid, õpilaste küsitluste kokkuvõtted,  Lisa 1) 
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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 2013 – 2016) ja nende saavutatus 

Personalijuhtimine  
 

Sihtnäitaja (01.01.2016): Olla iga töötaja arengut ja eneseteostust toetav, loov ja innovaatiline 

hästi toimiv meeskond. 

 

Hinnang: Kogu personal töötab eesmärgistatult, lähtudes lapse arenguvajadustest. 

Täienduskoolituse kavandamise aluseks on kooli põhiväärtused ja arengukavas sõnastatud 

kriitilised edutegurid. Toimuvad õppepäevad / õppereisid kogu personalile eesmärgiga 

õppida ja olla hästitoimiv ja arenev meeskond. Rakendatakse meetmeid, mis aitavad tagada 

väärika ja turvalise töökeskkonna. Kooli pidaja tunnustab kooli tegevuste süsteemsust ja 

innovaatilisust. (alus: Lisa 10).  Pedagoogid on kaasatud kooli põhitegevusi puudutavate otsuste 

tegemisse. Enamus personalist teeb ise ettepanekuid tööülesannete võtmiseks. Personal on 

üksteist toetav (alus: töökoosolekute protokollid, õppenõukogu protokollid, Lisa 10). 

 

2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine  

Tabel 2. (Alus: Lisa 1. Mõniste Kooli arengukava 2013 – 2016 elluviimise analüüs) 

Planeeritud tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnang täitmise kohta, kommentaar 

Koolitusstrateegia väljatöötamine lähimaks 

viieks aastaks 

Ei ole olnud otstarbekas muutliku hariduspoliitika 

(teadmatus riiklikul tasandil koolituste planeerimise 

osas, rahastamise vähesus, nõuete  muutumine 

pedagoogide koolituste osas) ja riikliku toetuse 

olulise vähendamise tõttu. Koolitusplaanid 

põhinevad õa eesmärkidel. 

Tunnustamispõhimõtete väljatöötamine  Palgakorralduse põhimõtted läbi arutatud 2013. 

Tunnustamise põhimõtted fikseeritud 

sisekorraeeskirjades, mis vajavad uuendamist.  

Tunnustamispõhimõtete rakendamine Rakendatud vastavalt eelarve võimalustele ja 

töösisekorraeeskirjadele. 

Vajalike eripedagoogilise toe tagamine Koostöö Rajaleidja keskusega. Alates 2014/15 

regulaarne logopeedi abi. Kooli järelevalve aktis 

(dets 2014) on öeldud: loodud on turvalised õpi- ja 

kasvutingimused ning tagatud kõikide õpilaste 

arengu toetamine. 

Kogu meeskonnale koolituste läbiviimine, 

arvestades õppekasvatustöö analüüse ja 

sisehindamise tulemusi 

Ühiskoolitused on toimunud 2013, 2014. 2015. 

aastaks planeeritud ühiskoolitus toimub 2016. a 

märtsis. 
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Kolleegilt õppimise põhimõtete rakendamise 

toetamine (kolleegilt õppimise nädal jm) 

2013 kogu personali õppekäik Lõuna-Eesti haridus- 

ja kasvatusasutustesse, 2014 õpetajate 2-päevane 

Petseri koolide külastus, 2015 kolleegilt õppimise 

nädal Islandil (SA Archimedes projekt, osales 6 

õpetajat). Koolisiseselt info jagamine, koolitustel 

omandatu jagamine. 

Ühisüritused kogu personalile On toimunud plaanipäraselt. 

Tegevused info liikumise parendamiseks kõigi 

kooli töötajate vahel  

Rakendatud erinevaid meetmeid: 2013 info 

liikumises osas kohustuste täpsustamine, e-kooli osas 

õpetajatevahelised kokkulepped, avatud kooli 

Facebooki leht, regulaarne kooli kodulehe 

uuendamine, regulaarne info edastamine 

maakonnalehte. Amphora, Google keskkond. 

Õpetajate koormuse ja lisaülesannete võimalikult 

ühtlane jaotamine  

Koormuse planeerimisel on tehtud koostööd 

õpetajatega ja lähtutud  õpetajate ettepanekutest 

koormuse osas. 

 

 

3. Tegevus- ja tulemusnäitajad personalijuhtimise valdkonnas 

Personalijuhtimise valdkonnas on analüüsitud näitajaid, mis on olulised kooli arengu 

seisukohalt või mida seirab HTM. 

 

3.1. Õpetajate kvalifikatsioon ja koormus  

Õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja koormust põhikooli osas kirjeldab tabel 3.   

 

Tabel 3. Õpetajate kvalifikatsioon ja koormus põhikooli osas ja riigi poolt eraldatava toetuse 

osakaal põhikooli õppekava täitmisel (alus: Lisa 6, EHIS, tunnijaotusplaanid, 

http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond) 

 
Märkus: õpetaja ametikohti näitav arv ei sisalda huviringitunde, õpiabitunde, lisatunde andekatega ega õpetajate 

lisaülesandeid. 
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2012/13 12 2 194 14 7% 8,1 8,8 100% 25
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Selgitus, lisainfo: 

Kohustuslik õppetundide maht on määratud põhikooli riiklikus õppekavas. Maksimaalselt 

võib põhikooli osas kokku olla nädalas 245 õppetundi ja minimaalselt 223 tundi - seda juhul, 

kui kõikide klasside kõik tunnid on eraldi ja pole rühmatunde (nt kehalises kasvatuses, 

tööõpetuses). Minimaalsele 223 tunnile on Mõniste Koolis igal õppeaastal olnud lisaks ka 

valikainetunnid. Eeltoodud sisehindamise perioodil on valikainetunnid olnud järgmistes 

õppeainetes: karjääriõpetus, võru keel, uurimistöö alused, suhtlemisõpetus, loodusõpetus, 

matemaatika, kehaline kasvatus, arvutiõpetus. Valikainete valikul on lähtutud õpilastest, 

arvestades erinevate klasside vajadusi. Ettepanekuid valikainete osas on teinud õpetajad ja 

lapsevanemad.  

 

Kõik Mõniste Kooli põhikooli õpetajad ei tööta täiskohaga. Seega õpetajate arv ja tegelike 

ametikohtade arv on erinev. Võrreldes eelmise sisehindamise perioodiga on õpilaste arv 

vähenenud, kuid ametikohtade arv tõusnud, sest käesoleval sisehindamise perioodil on 

alustatud väikeklassi-  ja üksühele õpet. Seetõttu on tõusnud ka aastate lõikes õppetundide arv 

nädalas. Eelnimetatud perioodil on aga õppetöö olnud planeeritud nii, et kõik õppekavaga 

ettenähtud tunnid on rahastatud riigi poolt (sihtotstarbeline toetus Mõniste vallale), kusjuures 

Mõniste Koolis ei ole ühtki nn liitklassi. See on olnud võimalik tänu liittundide süsteemile ja 

õpetajate omavahelisele koostööle õppetöö planeerimisel. Võru keele õpet on rahastanud 

Võru Instituut. Kohalik omavalitsus (edaspidi KOV) on rahastanud huviringe ja 

pikapäevarühma tunde. Lisavahendid eraldati ka ühel poolaastal väikeklassi õppe 

korraldamiseks, kuna riigipoolne toetus õppeaastaks arvestatakse novembrikuu seisuga.  

 

Lasteaias on 2 õpetajat.  Mõlema õpetaja kvalifikatsioon vastab nõuetele. Lisaks annab 

lasteaias muusika tunde kooli muusika õpetaja ja ühte liikumistundi nädalas kooli kehalise 

kasvatuse õpetaja. Lasteaia õpetajate abid on toimekad, tublid ja initsiatiivikad, võttes 

õpetajatega võrdselt osa lasteaia ürituste ja tegemiste korraldamisest ja läbiviimisest. 

Õppekava täitmist lasteaias rahastab täielikult kooli pidaja. 

 
 
3.2 Täienduskoolitus 

Täienduskoolituses osalenud õpetajate osakaal õpetajate üldarvust kolmel viimasel õppeaastal 

on olnud põhikooli osas 100% ja lasteaia osas 100%. Õpetajate täienduskoolituse andmed 

kantakse andmebaasi EHIS. Muu personal on osalenud sisekoolitustel, ühistel õppepäevadel 

teistes haridusasutustes ja ametikohast tulenevatel nõutavatel koolitustel. Täiendkoolitus on 

olnud planeeritud kooli arenguvajadustest lähtuvalt. Ressursikasutus on optimaalne.  

 

Selgitus, lisainfo: 

Õpetajad on aktiivselt osalenud ainesektsioonide korraldatavatel või muudel  tasuta 

koolitustel. Üks õpetaja on omandanud eeltoodud perioodil ülikoolis tasemeharidust. 

Toimunud on sisekoolitused, käidud kogu kollektiiviga õppimas kolleegidelt teistes koolides, 

sh välisriikides. Koolitusvajadust on analüüsitud ja koolitused planeeritud sellele vastavalt. 

Aastatel 2012 – 2015 (neli eelarveaastat) on põhikooli õpetajate koolitusteks kooli eelarves 

olnud kokku 4770 eurot. Kogu summa on olnud riigi eraldatav toetus. Sisehindamisperioodil 

on põhikooli õpetajad kokku läbinud 2163 koolitustundi, mis teeb ühe läbitud koolitustunni 

hinnaks 2,2 eurot. Kusjuures koolituskuludeks on arvestatud ka sõidukulu koolituskohta. 

Seega ühe koolitustunni eest makstud tasu on veelgi väiksem, kuna enamus ainesektsioone ja 

tasuta koolitusi toimuvad Võrus, Tartus või Tallinnas. Koolitustundide hulka ei ole loetud 

õppepäevi vms koolituspäevi, kus ei ole väljastatud vastavat tõendit või tunnistust. Lasteaia 

koolitusteks on olnud eelarves aastatel 2012-2015 100 kuni 346 eurot aasta kohta. Jagatuna 
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viie lasteaia töötaja peale on see 20 – 69 eurot inimese kohta aastas. Ka lasteaiaõpetajad on 

osalenud maakondlike aineseksiooni koolitustel, kuid lasteaiaõpetajate ja abide 

koolitusvõimalused on olnud siiski väga piiratud. Kahepäevaseid ja pikemaid kursusi on 

läbinud sisehindamise perioodil 2015/16 õppeaastal töötavatest põhikooli ja lasteaia 

õpetajatest (kokku 15) 14 õpetajat. Viiepäevaseid (alates 40 tundi) ja pikemaid kursuseid on 

praegu töötavatest õpetajatest läbinud kolm õpetajat. 

 

 

3.3 Personalivajaduse hindamine, värbamine 

Personalivajadust on hinnatud ja planeeritud vastavad meetmed kool arengukavas. Värbamine 

on olnud edukas. Kooli on tööle tulnud kvalifikatsiooniga õpetajad, huvijuht, logopeed. 

Väljakutseks on olnud hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) õppe korraldamiseks 

personali leidmine, kuid see on lahendatud edukalt (alus: Lisa 1, Lisa 6). 

 

 

3.4 Õpetajate vanuseline koosseis  

Õpetajate vanuselist koosseisu põhikooli osas kirjeldab joonis 1.  

 

Joonis 1. Õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti põhikooli osas.

 
 

Selgitus, lisainfo: 

Personali vanuseline koosseis on hea, sest kollektiivi kuulub erinevas vanuses töötajaid. 

Staažikad töötajad on olnud noortele töötajatele mentoreiks. Põhikooli õpetajate vanuseline 

jaotumus aastate lõikes on ühtlane. Lasteaia personali koosseis on olnud püsiv, jäädes 

perioodil 2012/2013–2014/2015 vahemikku 48–61 eluaastat. Lasteaia õpetajad on juhendanud 

praktikante. 30-aastaste ja nooremate õpetajate, kes on vastanud ka kvalifikatsiooninõuetele,  

osakaal (mis on HTM analüüsitav tulemusnäitaja) on olnud kõrgem kui naaberkoolides (alus: 

Lisa 5, Lisa 6). 

3.5 Personali rahulolu 

Eelmine kõiki valdkondi hõlmav personali küsitlus viidi läbi 2012. aasta detsembris. 2015/16 

õppeaastaks on planeeritud arenguvestluste läbiviimine. Lähiajale tuleks planeerida uue 

personaliküsitluse läbiviimine. 

 

Selgitus, lisainfo: 

Koolis on rakendatud meetmeid tagamaks personali rahulolu (nt info edastamises 

kokkuleppimine, kahe töötaja tööülesannete täpsustamine, töötajate usaldamine, initsiatiivi 

toetamine ja tunnustamine, personali kaasamine otsustusprotsessidesse, ühistegevuste 

võimaldamine väljaspool tööülesandeid eesmärgiga hoida omavahelisi suhteid ja toetada 
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enesearengut). Eelmise rahulolu-uuringu tulemusi on kasutatud koolielu korraldamisel. 

Õpetajate koolituste ja töö planeerimisel arvestatakse õpetajate soove, sh koormuse osas.  

 

 

4. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest personalijuhtimise valdkonnas  

Planeeritud tegevused personalijuhtimise valdkonnas on ellu viidud. Personalivajadust on 

hinnatud ja värbamine on olnud edukas. Personali arendamine on olnud eesmärgipärane ja 

ressursside kasutus optimaalne. Personali rahulolu eelmisel sisehindamise perioodil oli kõrge 

ning kõiki eelmise rahulolu-uuringu käigus tehtud parendusettepanekuid on käesoleval 

sisehindamise perioodil arvestatud. Viimasel kolmel aastal ei ole rahulolu kompleksselt 

uuritud (alus: www.Haridussilm.ee, Lisa 6, Lisa 1). , 

 

 

5. Tugevused ja arendusvaldkonnad personalijuhtimise valdkonnas 

Tugevused: 

 Personali osalemine kooliarendustöös ja olulistes otsustusprotsessides  

 Meeskonnatöö õpetajate vahel ja hea mikrokliima 

 Meeskonnatöö kooli administratiivpoole töötajate vahel 

 Töökeskkond 

 

Arendusvaldkonnad: 

 Personali rahulolu uurimine  

 

(alus; Lisa 6, Lisa 1, andmebaasi www.haridussilm.ee statistika, andmed tasandus- ja 

toetusfondi eraldiste kohta kohalikele omavalitsustele http://www.fin.ee/tasandus-ja-

toetusfond, EHIS, LIS). 

 

 

 

III valdkond: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  
 

Alavaldkonnad: koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, huvigruppidega koostöö 

hindamine, huvigruppidega seotud tulemused 

 

1. Eesmärgid kooli arengukavas (perioodil 2013 – 2016) ja nende saavutatus 

Koostöö huvigruppidega 

 

Sihtnäitaja (01.01.2016): Toimib planeeritud ja erinevaid huvigruppe kaasav koostöö.  

Koostöös huvigruppidega on kool saanud lisaväärtusi. Toimib koostöö rahvusvahelisel 

tasandil. 

 

Hinnang: Koostöö erinevate huvigruppidega on olnud iga-aastaselt planeeritud. Toimib 

koostöö erinevate osapooltega hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks. Koostöös 

erinevate asutuste, institutsioonidega on saadud lisavõimalusi õppekava ellurakendamiseks 

nii kooli kui lasteaia osas. Arendatud on koostööd rahvusvahelisel tasandil. (alus: Lisa 1, 

Mõniste Kooli üldtööplaanide täitmise kokkuvõtted, Lisa 10). 

 

http://www.haridussilm.ee/
http://www.haridussilm.ee/
http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond
http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond
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2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine 

Tabel 4. (Alus: Lisa 1. Mõniste Kooli arengukava 2013–2016 elluviimise analüüs) 

Planeeritud tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Märkused, selgitused täitmise kohta 

Koostöö arendamine 

traditsiooniliste 

koostööpartneritega 

välisriikidest 

2013 

2014 

2015 

Koostöö ei ole olnud aktiivne. 2015/16 planeeritud 

koostöö Kaavi kooliga. Leitud on uusi 

koostööpartnereid Lätis, Venemaal. 

Koostöö arendamine Mõniste 

Avatud Noortekeskusega 

2013-2015 

(sh) 

Kooli huvijuht on ka valla noorsootöötaja  

Koostöö sotsiaalsete 

probleemide lahendamisel 

KOVga 

2012/2013 -

2015 (sh) 

Hea koostöö KOV sotsiaaltöötajaga.  

Võimaluste loomine 

rahvusvaheliseks koostööks 

2013-2015 

(sh) 

2014 kevadest koostöö Petseri internaatkooliga, 

2015 õpetajate õpiränne Islandile, 2015 sügis 

koostöösuhete loomine Pales kooliga Lätis 

Otsustusprotsessides osalemine 

valla, maakonna ja riigi tasandil  

2012/2013 -

2015 (sh) 

Otsustusprotsessides aktiivselt osaletud.  

Rahvusvahelistes projektides 

osalemine 

2013, 2014, 

2015 

Osaletud SA Archimedes toel, esitatud 2 projekti, 

millest 1 rahastati.  

Mainekujunduse põhimõtete 

väljatöötamine 

2013 Analüüsitud 2013, seoses kooli juubeliga 2015, 

teadlikum rõhuasetus mainekujundusele nt läbi 

meedia, avalike esinemiste. 

Mainekujunduse põhimõtete 

rakendamine 

2014 Mainekujundus läbi hariduskonverentsidel 

esinemiste 2013, 2014. Kajastatud artiklid meedias 

seoses kooli juubeliga 2015. Meened ja trükised 

kooli juubeliaastal. 

Kooli juubeliürituse 

korraldamine 

2015 Tehtud. 

Lapsevanematega ühisürituste, 

koolituste korraldamine 

kaasates neid ka praktilistesse 

tegevustesse 

2012/2013 -

2015 (sh) 

Lapsevanematele loengute, ümarlaudade 

korraldamine koostöös Rajaleidja keskusega. 

Praktilistesse tegevustesse kaasamine on olnud 

tagasihoidlik ja arvestades 2012 läbiviidud 

küsitluse tulemusi puudub ka lastevanematel vastav 

huvi. Vaja on välja selgitada ühishuvid. 

Õppealajuhataja palgafondi 

planeerimine ja tööle- 

rakendamine  

2013 Ei ole tehtud. Puuduvad rahalised võimalused. 

Mõned õppealajuhataja ülesanded õpetajate vahel 

jagatud. 

Huvijuhi palgafondi 

planeerimine ja tööle- 

rakendamine 

2013 Tehtud. 0,5 kohaga huvijuht tööl alates 2014. 

Ürituste plaani koostamine 

koostöös rahvamaja jt 

koostööpatrneritega 

2012/2013 -

2015 (sh) 

Ühine plaan koostatud kooli eestvõttel 2013, 2014 

kohta. 2015 seoses valla juubeliaastaga 2016 

ürituste plaan eri osapooltega läbi arutatud. 

Huvigruppidele nende õiguste 

ja kohustuste (koostöös 

kooliga) selgitamine 

2013 Lapsevanemate koosolekutel info jagamine õiguste 

ja kohtustuste kohta 2013, 2014. Igal kevadel info 

jagamine koolieelikute vanematele. 

Lapsevanemaga suhtlemine juhtumipõhiselt. 



14 
 

Täiskasvanute õppe 

korraldamine koostöös 

erinevate ametiasutustega 

2013 - 2015 2012/13 läti keele kursused koolimajas, töötoad 

Mõniste ja Läti koostööprojekti raames. Koostöö 

Töötukassaga 2013/2014 (töötute koolitus), 

2014/2015 (tööpraktika) 

 

3. Tegevus- ja tulemusnäitajad huvigruppidega koostöö valdkonnas 

Huvigruppidega koostöö osas on analüüsitud, mil määral on koostöö huvigruppidega aidanud 

kooli eesmärke täita. Eraldi on veel välja toodud lapsevanemate rahulolu, kuna lapsevanemad 

on üks olulisemaid huvigruppe. 

 

3.1 Huvigruppidega koostöös saadud lisandväärtus. 

Kooli arengu seisukohalt ei ole niivõrd oluline huvigruppide mitmekesisus ja tegevuste 

rohkus, vaid pigem see, millist lisandväärtust on kooli arengu seisukohalt huvigruppidega 

koostöös saadud.  Tabel 5 kirjeldab, millist kooli arengu seisukohalt olulist lisandväärtust on 

koostöös huvigruppidega saadud. Kokkuvõtte koostamisel on lähtutud kooli kriitilistest 

eduteguritest (teguritest, millesse panustamine kooli arengu seisukohalt on eriti oluline). 

 

Tabel 5. Huvigruppidega koostöös saadud lisandväärtus, lähtudes kooli kriitilistest 

edutegurtitest (alus: huvitöö plaanid, Lisa 1, Mõniste Kooli üldtööplaanide täitmise 

kokkuvõtted). 

 

Selgitus, lisainfo: 

Mida enam on kool saanud arengu seisukohalt lisandväärtust, seda tulemuslikum on olnud 

koostöö. Koostööd on tehtud lähtudes kooli arenguvajadustest. Koostöö tulemuslikkus 

huvigruppidega kajastub ka kooli tegevus- ja tulemusnäitajates ja rahulolu-uuringute 

tulemustes.  

 

Motiveeritud ja 
kvalifitseeritud 

personal 

•  koolitused  

•õppekäigud teistesse  
haridusasutustesse, sh 
välisriikides 

•muud 
enesearendamise 
võimalused  

• lisaressursid  vajalike 
töövahendite 
tagamiseks 

•õpetajate tööalane 
nõustamine 

Huvitegevuse ja 
kogemusliku õppe 

võimalused 

•  teatrikülastused 

•õuesõppevõimalused 

• tunnustatud õpetaja 
peotantsutunnid 

•muuseumitunnid 

• lisaressursid 
õppekäikudeks 

• lisaressursid 
õppevahenditeks 

• robootikaring 

•ujumisõpe 

•üritused 
naaberkoolides 

•külalisesinejad 

•koolikontsert 

• rändnäitused koolis 

•üritused, laagrid 

•uurimustööde 
koostamine 

•õpilasvõistlused, 
konkursid 

 

 

Kaasaegsed ja 
turvalised õpi- ja 

töötingimused 

• IKT vahendid  

•õppevahendid 

•söögisaali 
rekonstrueerimise 
toetus EASlt 

• tagasiside 
järelevalveasutustelt 

•Miniarena 
ehitusprojekt 

Hea mikrokliima ja 
vaimne turvalisus nii 
töötajate kui õpilaste 

tasandil 

•koolitused õpetajatele, 
kogu personalile 

• loengud õpilastele 
teadlikkuse tõstmiseks 

• teiste koolide hea 
praktika 

•õpilaste nõustamine 

• lastevanemate 
nõustamine 

•õpetajate nõustamine 
õpilaste toetamiseks 

•mainekujundus -
esinemised väljaspool, 
artiklid koolist 
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Kooli arengu kavandamisse on olnud kaasatud huvigrupid: õpilased, personal, lapsevanemad, 

vallavalitsus, hoolekogu, volikogu ja selle haridus- ja kultuurikomisjon. 

Sisehindamisprotsessi on olnud kaasatud õpilased, personal, lapsevanemad, KOV, hoolekogu, 

teadlased Tartu Ülikoolist, Võru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna spetsialistid. 

Koolielu korraldamisse on õpilasesindus olnud rohkem kaasatud kui eelmisel sisehindamise 

perioodil. Kõik olulised koolielu korraldust mõjutavad otsused on tehtud arvestades kooli 

personal arvamusega (alus: õpilasesinduse koosolekute protokollid, õppenõukogu protokollid, 

Lisa 1, töökoosolekute protokollid).  

 

Maakonna tasandil on osa võetud maakonna hariduse valdkonna arengukavade koostamisest. 

Riiklikul tasandil on aktiivselt otsustusprotsessides kaasa räägitud koolide rahastamise 

küsimustes,  hariduspoliitilistel teemadel ja osaletud hariduse valdkonna seadusloomes. 

Maakoolide juhtide eestvõttel asutati eesmärgiga seista ühiselt maakoolide huvide eest Eesti 

Maakoolide Ühendus, mille asutamiskoosolek toimus Mõniste Koolis. Ühenduse asukohaks 

on registreeritud Mõniste Kool. 

 

Sisehindamisaruande perioodil on hoolekogu toetanud kooli jaoks olulisi otsuseid. Hoolekogu 

ei ole sel sisehindamise perioodil olnud aktiivne kooli arengu osas ettepanekute tegija, vaid 

pigem toetanud kooli valitud arengusuundi.  

 

Viimastel aastatel on olnud aktiivsemad koostööpartnerid Kaitseliit (noorkotkaste ja 

kodutütarde tegevus), Võru Instituut, Mõniste Muuseum, Varstu lasteaed, Alaveski 

Loomapark, Murtud Rukkilille Ühing, Tiigrihüppe SA, Eesti Koolispordi Liit, 

Keskkonnaamet, MTÜ Ääremaa Noored, B. G. Forseliuse Selts, Päästeamet, Metsavenna talu, 

Rajaleidja keskus, Tartu Ülikool. Lasteaed teeb teemapäevade ja õppekäikude läbiviimiseks 

koostööd kohalike talunikega. Õpetajad osalevad aktiivselt maakondlike ainesektsioonide 

töös. KOV ja projektide toel on rõhku pandud kooli õppekasvatustöö rikastamisele 

õppekäikude ja huvitegevusega. Lasteaias käiakse sageli matkadel ja õues õppimas. 

Täiendavate vahendite taotlemisel on kolmel viimasel aastal olnud koostööpartneriteks EAS, 

KIK, MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, SA Archimedes, MTÜ Võru Veri.  

 

 

3.2 Lastevanemate rahulolu 

Lastevanemate tagasisidet on saadud arenguvestluste ning rahuloluküsitluste kaudu. 

Lastevanemate 2012. aastal toimunud laiaulatusliku küsitlemise tulemusena selgus, et 

lapsevanemad on rahul järgmistes aspektides (alus: Kokkuvõte ja järeldused lastevanemate 

küsitlemisest 2012. aastal): 

 kooli maine 

 huvitegevus (ringide töö) 

 sportimisvõimalused 

 järeleaitamissüsteem 

 õppetöö kvaliteet 

 õpetajad  

 toitlustus 

 ühisüritused 

 info liikumine kooli ja kodu vahel 

 koolitee turvalisus 

 

Lastevanemate rahulolu oli üldiselt 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 
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 õpetajate osavõtlikkus, pühendumus, paindlikkus 

 tugisüsteemide toimimine 

 bussiliikluse korralduse osas 

 

2013. aastal toimus Võrumaa Rajaleidja keskuse spetsialistide juhendamisel lastevanemate 

koosolek ja töötuba, kus muuhulgas pandi kirja kooli tugevused ja murekohad. Lastevanemate 

arvates on kooli tugevusteks: 

 märkamine 

 koolitoit 

 õpetajad 

 kooli esindamine 

 lapsevanemad 

 koolimaja 

 lapsed 

 koostöö 

 

Murekohtadena toodi välja: 

 spordihalli puudumine 

 oht liitklassideks 

 hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine 

 pikk koolipäev 

 

Arenguvestluste kokkuvõtete põhjal võib väita, et lapsevanemad on kõige rohkem teinud 

ettepanekuid info liikumise parendamiseks kooli ja kodu vahel.  

 

Selgitus, lisainfo: 

Lastevanemate tagasiside oli 2012. aastal  valdavalt positiivne. 43% lastevanemaist olid täiesti 

nõus väitega, et koolil on hea maine. Valdav enamus lastevanemaid arvasid, 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 vajab siiski lastevanemate arvates veel 

parendust. Lastevanemate rahulolu huviringide tööga oli oluliselt paranenud. 

 

Lasteaia osas olid trendid üldiselt samad, kuid rahulolu näitavad protsendid olid isegi 

kõrgemad. Näiteks oli 82% lastevanematest arvamusel, et tema lapse võimetega arvestatakse. 

91% arvas, et koolil on hea maine. Palju neid vanemaid, kes arvasid, et lasteaias on kõrge 

õpetamise tase. Lasteaia lastevanemad olid rohkem rahul ka koostööga lasteaia ja kodu vahel. 

Uuringud Eestis on näidanud, et lastevanemate jaoks on kooli juures kõige olulisemad kolm 

faktorit: tugevad õpetajad, kooli maine ja õpilassõbralik õhkkond. 

 

Pärast 2012. aastat ei ole kõiki valdkondi haaravat lapsevanemate küsitlust läbi viidud ning 

seda oleks tarvis teha.  

 

Sisehindamise perioodi iga õppeaasta lõpus on tehtud kokkuvõtted arenguvestlustel esitatud 

lastevanemate ettepanekutest. Ettepanekuid on arvestatud kooli töö planeerimisel. 

 
4. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest huvigruppidega koostöö valdkonnas. 

Huvigruppidega koostöö tulemusena on saadud kooli arengu seisukohalt lisandväärtust. 

Tabelist 5 nähtub, et enim on lisandväärtust saadud just otseselt õpilastele suunatud 

tegevustele. Kooliarendustöös on rakendatud eelmise lastevanemate küsitluse tulemusel 

saadud informatsiooni. Õpilasesindus on olnud kaasatud koolielu korraldamisse rohkem kui 

eelmisel sisehindamise perioodil. Tarvis on viia läbi uus lapsevanemate küsitlus, milles tuleb 

muuhulgas välja selgitada lastevanemate ootused koostöö osas. 

 

 



17 
 

5. Tugevused ja arendusvaldkonnad huvigruppidega koostöö osas 

Tugevused: 

 Koostööpartnerite mitmekesisus 

 Huvigruppidega koostöös saadav lisandväärtus, mis on aitab õppekasvatustööd 

oluliselt rikastada 

 

Arendusvaldkonnad: 

 Lastevanemate küsitluse läbiviimine 2016. aastal (sh selgitada välja lastevanemate 

huvid ühistegevuste osas) 

 

(alus: Mõniste Kooli üldtööplaanide kokkuvõtted, Lisa 1, Mõniste Kooli huvitöö plaanid, 

lastevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõte  –  märts 2013). 

 

 

IV valdkond: RESSURSSIDE JUHTIMINE  
Alavaldkonnad: eelarveliste ressursside juhtimine, materiaaltehnilise baasi arendamine, 

inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

1. Eesmärgid kooli arengukavas (perioodil 2013–2016) ja nende saavutatus 

Ressursside juhtimine  
Sihtnäitaja: (01.01.2016): Koolimaja vanema osa rekonstrueerimiseks on vahendeid leitud ja 

tööd on teostatud. Lasteaia ja kooli õueõppevõimalusi on laiendatud. Huvigruppidele on info 

edastamine hästi korraldatud. 

 

Hinnang: Rekonstrueeritud on koolimaja vanemas osas asuv söögisaal. Koolimaja vanemas 

osas on loodud tingimused üksühele õppeks. Õueõppevõimalusi on laiendatud eeskätt läbi 

KIK projektide (õppevahendite soetamine, õppekäigud, õppetegevused õues) ja 

keskkonnahariduslike õppeprogrammide. Lasteaia õuealale on paigaldatud uusi 

mänguelemente. Laiendatud on võimalusi huvigruppidele info edastamiseks. Info 

edastamiseks on ülesanded asutusesiseselt varasemast täpsemini jagatud (alus:Lisa 1,  

Mõniste Kooli üldtööplaanide täitmise kokkuvõtted). 

 

 

 

2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine 

Tabel 6. (Alus: Lisa 1. Mõniste Kooli arengukava 2013–2016 ellurakendamise analüüs) 

Planeeritud tegevused 

eesmärgi saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostus 

Märkused, selgitused täitmise kohta 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimiseks 

vahendite leidmine 

2012/2013 Ei ole tehtud. Planeeritud Mõniste valla 

arengukavas 2013 - 2019. KOV on puudunud 

ressursid, pole olnud raha taotlemise võimalusi, 

kuhu objekt oleks olnud abikõlblik. 

Rekonstrueeritud on koolimaja vanemas osas 

söögisaal, sisustatud üksüheleõppe klassiruum. 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimistööde eel 

selle kasutamise võimaluste 

2013 

2015 

2013 toimunud eelprojekti arutelu. 
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uus arutelu  

Miniarena rajamine 2014 Ehitusprojekt saadi koostöös Eesti Jalgpalli 

Liiduga. Taotlus esitatud:17.02.2014, 

15.09.2014, 16.02.2015, 15.09.2015.  

Positiivne tingimuslik otsus jaanuar 2016. 

Planeeritud 2016. 

Võimla ehitus  mitte varem 

kui perioodil 

2015-2019 

Ei ole olnud päevakorral. Ei kajastu Mõniste 

valla arengukavas 2016 - 2025. 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimistööde 

teostamine, sh söögisaali 

rekonstrueerimine 

2013 

2015 

Söögisaal rekonstrueeritud 2013. aastal EAS 

toetuse abil. 

Kooli inventari 

kaasajastamine, uute 

õppevahendite muretsemine 

2012/2013 -

2019 

On iga-aastaselt olnud eelarves planeeritud. 

Lisavahendid KIKst, MTÜ Murtud Rukkilille 

Ühingult, Playtec Eestilt, Kaitseliidult, 

Maanteeametilt, Võru Maavalitsuselt. 

Huvigruppidele suunatava 

info operatiivse edastamise 

(sh IT-lahendused, meedia) 

korraldamine 

2012/2013 -

2015 (sh) 

Ülesannete selgem jagamine info edastamise 

osas 2013. aastal. Ülesanded on täpsemini 

jagatud  EIS, LIS, EHIS, e-kool, Amphora, 

kooli kodulehekülg, maakonna ajaleht, 

Facebooki lehekülg kaudu info edastamiseks. 

Asutusesisese info liikumise  

parendamine  

2013 

 

Analüüsitud 2013. Rakendatud vajalikke 

meetmeid. Kohati on info edastamine siiski 

probleemiks, eriti kui tuleb teha kiireid 

ümberkorraldusi päevakavas. Samas 

suudetakse olla paindlikud, üksteist toetavad. 

Õueõppevõimaluste 

laiendamine 

2013 

2014 

2015 

Ellu viidud KIK toel keskkonnahariduslikud 

projektid õppeaastatel 2013/14 – 2014/15 

(kool, lasteaed), 2014/15 (lasteaed). Kasutatud 

aktiivselt keskkonnaharidusprogramme 

(tasuta), mille tulemusena on kõik klassid ja 

lasteaialapsed saanud läbida erinevaid 

loodushariduslikke õppeprogramme.  

Õueõpperadade arendamine 2013 

2014 

 

2013 esitatud (lasteaed)KIKle projekt, mida ei 

rahastatud. 

Lasteaia mänguväljaku 

arendamine 

2013-2015 

(sh) 

Arendatud igal aastal. 

IKT-vahendite 

võimaldamine klassides 

2013 

2014 

Infojuht on teinud tulemuslikku tööd IT tartistu 

arendamiseks lisaressursside leidmisel. 

Jätkuvalt vajalik. 

Kooli C-korpuse 

soojustamine 

tõenäoliselt 

mitte varem 

kui 2015-

2017 

Planeeritud Mõniste valla arengukavas 2016- 

2025 aastaks 2019. 
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3. Tegevus- ja tulemusnäitajad ressursside juhtimise valdkonnas 

Ressursside juhtimise valdkonnas analüüsitakse näitajaid, mis on olulised kooli arengu 

seisukohalt või mida seirab HTM või kohalik omavalitsus. Analüüsitavad näitajad on: eelarve, 

arvutitega varustatus ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) taristu, turvalisus. 

 

 

3.1 Eelarve 
Tabel 6. Mõniste Kooli eelarve kulud aastatel 2011 – 2015  (€). (Alus: Lisa 12) 

 aasta 
kooli 

eelarve 

sellest riigi 

toetus 
lasteaed 

investee-

ringutoetus 

riigilt 

eelarve 

kokku 

 riigi toetus 

põhihariduse 

kuludest, %  

2011 229 450 125 130 45 805 4 487 279742             55     

2012 259 319 140 890 49 271 2519 311109             54     

2013 306 791 143 161 57 498 3171 367460             47     

2014 337 053 171 013 62 274 1401 400728             51     

2015 408 653 198 864 63 209 1300 473162             49     

 

Riigi toetus põhihariduse andmiseks on olnud eelneval viiel aastal vahemikus 47 – 54 % kogu 

kooli põhihariduse kuludest. Lisaks on taotletud ja saadud täiendavaid vahendeid eelarvesse 

nii projektide, koolimajas korraldatavate laagrite jms tegevuste kaudu. Erinevate 

lisategevustega on eeltoodud perioodil saadud lisavahendeid eelarvesse aastati erinevalt, 

jäädes vahemikku 1 – 6% kogu kooli eelarvest. Hariduse kulude osakaal valla kogukuludest 

jääb 45 kuni 47% vahemikku (alus: Mõniste valla arengukava 2013–2019). Võrdluseks: 

näiteks 2014. aastal moodustasid hariduse kulud valla kogukuludest Taheva vallas 45.5%, 

Rõuge vallas 34,2%, Varstu vallas 67,1% Haanja vallas 41,9%, Mõniste vallas 46,5% 

(http://www.stat.ee/ppe-49620). Mõniste kooli eelarvet eelneval kümnel aastal kirjeldab 

joonis 2. 

 

Joonis 2. Mõniste Kooli eelarve aastatel 2005 – 2015 (alus: Lisa12). 

 
Märkus: Investeeringud – investeeringutoetus riigilt, mis on vähenenud muudatuste tõttu koolide rahastamisel. 
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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 eesmärgipärane (alus: Lisa 1, Lisa 10, Lisa 12). 

 

Projektide abil on taotletud kooli eelarvesse olulisel määral lisavahendeid. Projektide toel on 

soetatud õppevahendeid, käidud arvukalt õppekäikudel, rekonstrueeritud kooli söögisaal, 

korraldatud kooli üritusi. Projektidega saadud lisavahendid on aidanud täita kooli eesmärke. 

 

3.2 Arvutitega varustatus ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) taristu 

Õpilasi arvuti kohta 

Õppeaastatel 2012/13 – 2014/15  5:1 (viie õpilase kohta üks arvuti).  

 

Selgitus, lisainfo: 

Grupi keskmine vabariigis on olnud sel perioodil 6:1–7:1. Seega on õpilaste arvutitega 

varustatus üle grupi keskmise (alus: EHIS). Arvutiklassi kasutus õppetundide läbiviimisel on 

olnud aktiivsem kui eelneval sisehindamise perioodil. Infojuht on tagab arvutite uuendamise 

ja õppeprogrammide olemasoleku õppetööks.  

 

Õpetajaid arvuti kohta  

Sisehindamise perioodil on näitaja olnud keskmiselt 1,4:1 - 1,5:1. Igal õpetajal on 

kasutamiseks laptop (enamusel) või lauaarvuti. Lisaks on arvutid koolimajas töökohtadel või 

ühiseks kasutamiseks (alus: EHIS).  

 

Selgitus, lisainfo: 

Grupi keskmine vabariigis on olnud 2:1–1:1 ning eesmärgiks on seatud 5:1. Seega Mõniste 

Koolis olnud õpetajate arvutitega varustatus kogu aruandlusperioodil üle grupi keskmise. See 

oli üle grupi keskmise ka eelmisel aruandlusperioodil. 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. Arvutitega väga hea varustatuse ja pideva 

IKT taristu arendamise on taganud infojuhi aktiivne koostöö ühe IT firmaga ning KOV toetus. 
 

3.3 Turvalisus  

Füüsiline keskkond 

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 pommiohuõppus, nõutavad 

esmaabi- ja hügieenikoolitused.  

 

Selgitus, lisainfo: 

Koostatud on nõutavad ohutusjuhendid. Välja on töötatud hädaolukorra lahendamise 

põhimõtted (2012). Koostatud on Mõniste Kooli tervisenõukogu põhikiri (2009) ning 

terviseedenduslike tegevuste kavad õppeaastati. 2012. aastal viidi läbi riskide hindamine 

lasteaias ja selle põhjal koostati turvalisuse tegevuskava. 2014. aastal tehti riskide hindamine 

poiste tööõpetusmajas. Alates 2012. aastast kontrollitakse iganädalaselt lasteaia õueala 
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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. Kontrollaktides 

on öeldud, et Mõniste Koolis täidetakse nõudeid (Lisa 4). Tervisekaitsetalitus on kontrollinud 

lasteaeda ja kooli nii toitlustamise kui üldiste tervisekaitsenõuete täitmise osas. 

Tervisekaitsetalitusega on kujunenud hea koostöö – on küsitud nõu, on  arvestatud 

tervisekaitsetalituse inspektori suuliste ettepanekute, arvamustega. Viimastel aastatel 

ettekirjutusi tehtud ei ole.  
 

Toitlustus 

Majandusjuhatajat on tervisekaitsetalitus tunnustanud menüüde koostamise ja kaloraaži 

arvestamise nõuetekohase täitmise eest. Tunnustust pälvis ka lasteaia lastele õhtuooteks 

pakutav soe söök. Oluline on märkida, et ca ¾ põhikooli õpilastest sööb koolis lisaks 

lõunasöögile ka oodet.  

 

Õpilaste rahulolu koolitoiduga uuriti 2014. ja 2015. aastal, kusjuures 2014. aastal oli neid, kes 

olid alati või sageli koolitoiduga rahul 65%. Õpilasesindus ja lasteaia lapsevanemad on teinud 

koolitoidu osas ettepanekuid ja neid on arvesse võetud. Õpilaste rahulolu koolitoiduga 

kirjeldab joonis 2.  

 

Joonis 2. Mõniste Kooli õpilaste hinnang koolitoidule 2014/2015. õppeaastal 

 
Vaimne turvalisus 

Mõniste Koolis ei ole käesoleval sisehindamise perioodil koolikiusamist selle mõiste 

tähenduses (Koolikiusamine on korduv pahatahtlik käitumine mõne kaasõpilase suhtes 

(https://www.politsei.ee/et/nouanded/noorele/koolivagivald/)). Mõniste Koolis ei ole viimasel 

ega ka eelmisel sisehindamise perioodil tulnud lahendada õpilastega seotud probleeme seoses 

suitsetamise, alkoholi ega narkootikumidega. Õpilaste mitteaktsepteeritud käitumise korral 

sekkutakse. Õppekasvatustöös peetakse oluliseks kaaslasi ja reegleid austava käitumise 

õpetamist. Mõniste Kool liitus 2014/15 aastal algatusega „Kiusamisest vaba kool ja lasteaed“.  

 

Õpilaste rahulolu koolikeskkonnaga on uuritud 2014 ja 2015. aastal. Joonised 3 ja 4 

kirjeldavad õpilaste rahulolu koolikeskkonnaga ning annavad aimu sellest, kuidas õpilased 

koolikeskkonda tajuvad (alus: Lisa 11). Kooli järelevalve õiendis on öeldud, et kooli vaimne 

keskkond on õppeprotsessi soodustav.  

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

  

 

Joonis 3.       Joonis 4.

 
58 % õpilastest arvas, et neil on koolis hea olla, kusjuures 2014. aastal oli neid õpilasid 65%. 

Andmete kõikumine võib olla mõjutatud erinevatest faktoritest (hetkemeeleolu, küsitluse 

läbiviimise aeg jms). Neid, kellele meeldib koolis, oli vastavalt 57,6% ja 62,5%. Püüelda 

tuleks selle poole, et kõik õpilased tunneksid ennast koolis turvaliselt ning nad sooviksid siin 

hea meelega käia.  

 

Õpilaste rahulolust annavad ülevaate 2014. ja 2015. aastal tehtud õpilaste rahuloluküsitluste 

kokkuvõtted (Lisa 11).  

 

4. Kokkuvõte töö tulemuslikkusest ressursside juhtimise valdkonnas 

Kooli füüsiline õpikeskkond vastab kehtestatud nõuetele.  Toitlustamine vastab nõuetele. 

Kooli vaimne keskkond on õppeprotsessi soodustav. (alus: Lisa 4, Lisa10) 

 

5. Tugevused ja arendusvaldkonnad ressursside juhtimise osas 

Tugevused: 

 Planeeritud, eesmärgipärane ressursside kasutamine  

 Efektiivne ressursside kasutamine 

 Õpilase arengut toetav koolikeskkond 

Parendusvaldkonnad: 

 Koolimaja vanema osa rekonstrueerimine 

 IKT- vahendite võimaldamine klassides kasutamiseks 

 Lasteaiale õuepaviljoni rajamine 

 

(alus: Lisa 1, Lisa 10, Lisa 11) 

  

 

V valdkond: ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ  
Alavaldkonnad: õpilase/lapse areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, väärtused ja 

eetika, õpilastega seotud tulemused 
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1. Eesmärgid kooli arengukavas (2013-2016) ja nende täitmine  

5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 
Sihtnäitaja (01.01.2016): Võrreldes eelmise sisehindamise tulemustega on õpilaste 

õpitulemused paranenud (aluseks võttes sisehindamisel kasutatud näitajaid). Võrreldes 

eelmise sisehindamise tulemustega on tõusnud õpilaste ja lastevanemate rahulolu.  

 

Hinnang: Õpilaste õpitulemused on jäänud vähemalt samale tasemele kui eelmisel 

sisehindamise perioodil ja mõnedes näitajates isegi parenenud. Tulemuslikum on eelmise 

sisehindamise perioodiga võrreldes olnud töö hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö 

korraldamisel, õpilaste toetamisel. Võrreldes varasema sisehindamise perioodiga on 

õppetegevuste korraldamisel lähtutud süsteemsemalt üldtööplaanides seatud õppekasvatustöö 

eesmärkidest (nt laiapõhjalisem ainetevaheline lõiming). Vähenenud on veelgi täiendavale 

õppetööle jäänud õpilaste arv. Õpilaste edukus (õppinud hindele „3“, „4“ ja/või „5“) 

vaadeldaval sisehindamise perioodil on olnud keskmiselt 96,7 %, mis on võrreldes maakonna 

keskmistega väga hea tulemus. Põhikooli on lõpetanud kõik õpilased. Väljalangeijaid 

põhikoolist pole olnud. (alus: Tabel 8, Lisa3, õppenõukogude protokollid). Parenenud on õpilaste 

kaasatus koolielu korraldamisel. Õpilaste rahulolu on tõusnud kaasatuse, kasutatavate 

õppemeetodite, ürituste osas. (alus: õpilaste küsitluste kokkuvõtted 2014, 2015, Lisa 11, õpilasesinduse 

töökoosolekute protokollid). Lapsevanemate rahulolu on tõusnud info liikumise osas kooli ja kodu 

vahel ning lapsest lähtuva õppetöö korraldamise osas (alus: arenguvestluste kokkuvõtted, 

lastevanemate küsitluse kokkuvõte 2013, üldkoosoleku kokkuvõte 2013). 

 

2. Planeeritud tegevused arengukavas eesmärkide elluviimiseks ja nende täitmine 

Tabel 7. (Alus: Lisa 1 Mõniste Kooli arengukava 2013–2016 ellurakendamise analüüs) 

Planeeritud tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Märkused, selgitused täitmise kohta 

Lasteaia õppekava arendamine 2013 Tehtud 2013, 2015. 

Põhikooli uue õppekava 

väljatöötamine ja rakendamine 

2012/2013 

2014 

Tehtud 2012/13. Täiendatud üldosa 2015. 

Ainete lõiminguks meetmete 

rakendamine 

2012/2013 Analüüsitud 2012/13.  

Õueõppepäevade korraldamine 2013 

2014 

2015 

Toimunud. Lisavõimalused KIK ja 

keskkonnaharidusprogrammide toel 

Õppekäikude võimaldamine 2012/2013 -

2015 (sh) 

Toimunud. Ülevaade ühest õppeaastast  Lisas 9. Ca 

1/3 õppetundidest toimub nö väljaspool klassiruume. 

See on ka kriitiline piir meie jaos (alus: 

töökoosolekute protokollid) 

Õpioskuste arendamine 2012/2013 -

2015 (sh) 

On analüüsitud, osaletud olümpiaadidel (Lisa 3), 

planeeritud 2015/16 õppeaasta ühe kooli prioriteedina. 

2012/13 toimusid õpioskuste arendamise tunnid 
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erinevate õpetajate juhendamisel. 

Meetmete rakendamine andekuse 

märkamiseks ja toetamiseks, 

võimekate õpilaste arendamine, 

nende innustamine 

olümpiaadidel, konkurssidel, 

projektitöös jne osalemiseks 

2012/2013-

2015 (sh) 

Olümpiaadidel on aktiivselt ja tulemuslikult osaletud 

(Lisa 3). Aktiivselt on osaletud spordivõistlustel. On 

võimaldatud ja suunatud ning innustatud õpilasi 

osalema konkurssidel (nt kunstis, võru keeles, 

kirjanduses). 

Lisatöö tegemine õpiabi vajavate 

õpilastega 

2012/2013 -

2015 (sh) 

Õpiabirühmad on igal aastal töötanud. 

Õpiabirühmades 27-32% õpilastest (alus: EHIS, ÕN 

protokollid) 

Tegevuste läbiviimine õpilaste 

suhtlemisprobleemide 

ennetamiseks 

2012/2013-

2015 (sh) 

Vastava (SPLO) meetodi omanamine ühe õpetaja 

poolt, selle rakendamine 2014/15. 2015/16 

suhtlemisõpetuse tund tunniplaanis. 

Tagasiside analüüsimine 

õpingute lõpetaja valikutest 

2013 

2014 

Kokkuvõte tehtud 2013. Keskhariduse omandanute 

osakaalust 4 aastat pärast peale põhikooli lõpetamist 

annab ülevaate Lisa 5. 

Uurimustööalaste  tegevuste 

täiustamine (sh algklassid) 

2013 Uurimisõpetus 8. kl tunniplaanis. Algklassides on  

toimunud õpetajate initsiatiivil, ühist nägemust pole 

välja töötatud.  

Ainenädalate ja uurimistööde 

tegemise jätkamine 

2012/2013-

2015 (sh) 

Ainenädalad on toimunud loodusainetes, 

matemaatikas, kehalises kasvatuses, alglasside 

õppeainetes (lõimituna). Mõningaid uurimistöid on 

tehtud loovtöödena. Vajab jätkuvalt tähelepanu. 

Õppekava läbivate teemade 

kajastamisel erialaspetsialiste 

(politseinikud, keskkonna-

ametnikud, jt) kaasamine 

2012/2013-

2015 (sh) 

On kaasatud erinevaid erialaspetsialiste (teemad: 

liiklusohutus; noorte teadlikkus seadusandlusest, 

vastutusest; keskkonnahoid; kohaliku omavalitsuse 

töökorraldus ja juhtimine; maksundus, rahandus; 

murdeea probleemid; esmaabi; mehelikkus ja väärikas 

käitumine; riietumine; naiselikkus ja jumestus; 

hingehoid ja kiriku ülesanded tänapäeval; 

rahvakultuur, rahvakalendri tähtpäevad, rahvamuusika; 

tervislik eluviis, liikumine; kodanikukohused; looming 

ja loomine jt) 

Õpilaste iseseisvalt mõtlema ja 

töötama, tegevusi algatama, 

planeerima ja vastutama 

õpetamine 

2012/2013-

2015 (sh) 

Õpilasesinduse tegevus on olnud teadlikumalt 

suunatud. Klasside esindajad on kaasatud 

õpilasesindusse. Iga-aastaselt on kokku lepitud 

aruteluteemades, milles ÕE võtab oma seisukoha.  

Õpilaste poolt on kirja pandud olulised väärtused, 

mille põhjal tehti koolimajja väärtuste puu. 
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 Aja planeerimise ja omaalgatuse õpetamine on 

jätkuvalt vajalik. 2015/16 on üheks õppekasvatustöö 

prioriteediks õpilaste eesmärkide seadmise oskuse 

arendamine. 

Erinevaid õpimeetodite 

kasutamine, lähtudes õpilase 

individuaalsusest 

2012/2013-

2015 (sh) 

Õpilaste individuaalsusega on arvestatud (alus: 

haldusjärelevalve õiend 2014, Rajaleidja keskuse 

tagasiside 2015). 

Õpilastele rahvusvahelise 

koostöö võimaldamine 

2013 

2014 

Ei ole võimaldatud. Osad õpilased said osaleda Lätis 

toimunud rahvusvahelisel saalihokifestivalil. 

Korraldamisel õppereis Venemaale 2016 kevadel. 

Kodukoha väärtustamine läbi 

vastavate tegevuste planeerimise 

2012/2013-

2015 (sh) 

Pärimuskultuuriaasta 2013 raames tegevuskava välja 

töötatud ja ellu viidud. Kodukohakultuuri õpe 

toimunud läbi võru keele õppe ja vastavate ürituste. 

On toimunud õppekäigud oma valla piires. Osaletud 

Mõniste Muuseumi õppepäevadel. Koostöös MTÜ 

Murtud Rukkilille Ühinguga korraldati kodukohta ja 

kodu väärtustavaid teemapäevi, üritusi, konkursse. 

Alates 2014/15 õpitakse osa oskusaineid võru keeles. 

Koostöö Võru Instituudiga. 

Töökasvatuse väärtustamine 2012/2013-

2015 (sh) 

Osa võetud ”Teeme ära” talgutest. Kõigil õpilastel on 

kohustus käia suvel aiatööl. Koolimaja ümbrust on 

kevadel ja sügisel koristatud õpilaste abiga.  

Näituste, loengute kontsertide 

korraldamine koolis 

2012/2013-

2015 (sh) 

Koolis on võimaldatud kuulata loenguid, kontserte. On 

toimunud kaks rändnäitust, kooli õpilastööde näitused 

(kunstis, tööõpetuses, käsitöös, tehnoloogiaõpetuses). 

Osalemine koolivälistel üritustel 2012/2013-

2015 (sh) 

On aktiivselt osaletud. Väljakutseks on olnud 

tasakaalu leidmine võimalike pakutavate ürituste ja 

neil osalemise osas.  

Huviringide töö korraldamine 

õpilaste soovidest lähtuvalt  

2012/2013-

2015 (sh) 

On korraldatud õpilaste soovidest lähtuvalt: igal aastal 

on läbi viidud  küsitlus ning huviringide töö 

korraldatud selle tulemustele vastavalt. 

Õpilaste tunnustamise 

põhimõtete täpsustamine 

2013 Põhimõtteid on täpsustatud. Tehtud vastav 

arvamisküsitlus õpilastele ja tulemustega arvestatud. 

Terviseedenduslike tegevuste 

planeerimine 

2012/2013 

2015 

Tehtud. Arutatud igal aastal ka hoolekogus. Kava on 

täidetud. 

Kooli traditsioonide jätkamine  ja 

tingimuste loomine 

2012/2013 - On jätkatud traditsioone. Kooli juubeliaasta 2015. On 

korraldatud uusi üritusi, mis võivad kujuneda 
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traditsioonide tekkimiseks 2015 (sh) traditsiooniks (nt heategevuslik küpsetiste laat). 

Õppevahendite tagamine ja 

uuendamine 

2013-2015 

(sh) 

Vastavalt eelarvele on tehtud. Soetatud ka projektide 

toel. 

Tugispetsialistide palkamine  

koostöös naaberomavalitsustega  

2013 - 2015 Tugispetsialistide osas on olnud vajadus kaetud. 

Spetsialistide palkamine pole olnud otstabekas, kuna 

on loodud maakondlik nõustamiskeskus. Probleemiks 

kohati pikad järjekorrad nõustamisele. 

Töötamine 9-s klassikomplektis 2015 Tehtud. Kasutatud liittunde. 

Vajadusel HEV klasside 

tegevuse käivitamine 

2014  - 

2015 

Tehtud. Alates 2013/14 väikeklass, alates 2014/15 

üksüheleõpe. 

 

 

3. Tegevus- ja tulemusnäitajad õppekasvatustöö valdkonnas 

Õppekasvatustöö valdkonnas on analüüsitud kooli arengu seisukohalt olulisi ja HTM 

seiratavaid tegevus- ja tulemusnäitajaid. 

 

3.1 Õpilasega seotud tulemused 

a) Tegevus- ja tulemusnäitajad  

Perioodil 2012/2013 – 2014/15 (alus: Lisa 5) kirjeldab õpilastega seotud tulemusi tabel 8. 

Tabelis on toodud tegevus- ja tulemusnäitajad, mida seirab HTM ja mis on kõigile avalikult 

kättesaadavad andmebaasis Haridussilm. 

 

Tabel 8. Mõniste Kooli tegevus- ja tulemusnäitajad võrrelduna Eesti keskmistega (alus: Lisa 

5, HTM analüüsitavad tegevus- ja tulemusnäitajad) 

Näitajad Kool/KOV 2012 2013 2014 2015 

I klassi õpilaste osakaal, kes eelmisel aastal olid 

lasteaias, % 

EESTI 93,1 93,3 93,8 93,4 

* Mõniste Kool 100,0 90,9 100,0 90,0 

30-aastaste ja nooremate õpetajate osakaal 

põhihariduses, % 

EESTI 10,1 10,1 10,2 10,5 

 Mõniste Kool 16,7 15,4 7,7 14,3 

Õppetöö katkestamise määr III kooliastmes (7-9 kl), % EESTI 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Mõniste Kool 0,0 0,0 0,0 0,0 

Põhihariduse õpilaste osalemine huvikoolides, % EESTI 39,7 43,6 44,4   

 Mõniste Kool 0,0 0,0 3,0   

Kooli huviringides osalevate õpilaste osakaal 

(koolides, kus ei ole gümnaasiumiastet), % 

EESTI 64,1 62,5 65,2   

 Mõniste Kool 90,3 91,5 98,5   

Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal tuge 

vajavatest õpilastest, % 

EESTI 98,2 96,7 97,8 97,9 

 Mõniste Kool 100,0 95,0 100,0 100,0 

Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust,% EESTI 95,8 95,9 95,9 96,2 

 Mõniste Kool 100,0 90,0 100,0 100,0 

Keskhariduse omandanute osakaal 4 aasta pärast 

põhikooli lõpetamist, % 

EESTI 79,6 78,4 77,7 76,7 

 Mõniste Kool 73,3 82,4 92,3 72,7 



27 
 

Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv 

põhihariduses 

EESTI 11,7 11,7 11,9 12,0 

 Mõniste Kool 8,0 7,7 6,7 6,6 

Klassikomplekti täituvus põhikoolis EESTI 16,3 16,0 16,0 16,2 

 Mõniste Kool 10,3 7,1 5,5 5,7 

Põhikooli pinnakasutusindeks (m2 õpilase kohta) EESTI     14,8 14,6 

 Mõniste Kool     42,4 41,2 

* Nii 2013 kui 2015. aastal ei käinud I klassi astujatest eelmisel aastal lasteaias kogu õppeaasta 

jooksul üks laps. Mõlemal aastal hakkas käima laps lasteaias ca 1 kuu enne lasteaia lõpupidu. 

 

Tugisüsteemid 

Eelmisel sisehindamise perioodil  oli tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal tuge 

vajavatest õpilastest kogu perioodil 100%. 2012/13 õa oli raskuseks logopeedilise toe 

tagamine. Viimasel sisehindamise perioodil on laiendatud võimalusi toetada kõiki 

tugisüsteeme vajavaid õpilasi. Nii kooli kui lasteaia lastel on võimalik saada alates 2014/15 

õppeaastast regulaarselt logopeedilist abi. Õpilaste toetamisel tehakse koostööd Rajaleidja 

Keskusega. Koolis on üks õpetaja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator, kes 

tegeleb HEV õpilaste õppetöö korraldamisega ja vajalike dokumentide vormistamisega. Tuge 

vajavate õpilaste osakaal õpilaste koguarvust õppeaastate lõikes on jäänud vahemikku 27% - 

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:  

Tugisüsteemide poolt toetatud õpilaste hulka on 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 ka 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  

 logopeedi tunnid 

 konsultatsiooni- ja järeleaitamistunnid vastava graafiku alusel 

 lühiajalised individuaalsed õppekavad õppeaineti (mitterahuldava veerandi hinde 

parandamiseks koostatav individuaalne plaan õpilasele) 

 lihtsustatud õppekava 

 väikeklass 

 üksüheleõppe klass 

 diferentseeritud hindamine 

 ümarlauakoosolekute süsteem (alates 2005/2006 õppeaastast) mitterahuldava veerandi 

hinde saanud õpilastega, mille osapoolteks on aineõpetaja, klassijuhataja, 

õppealajuhataja, direktor, õpilane (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 vastuvõtule 

 eduelamuse võimaldamine 
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 tugiõpe järeleaitamiseks (õpilasele personaalselt) 

 täiendav õppetöö 

 

Toimis õpilaste toetamiseks ka: 

 koostöö Rajaleidja keskusega (HEV selgitamiseks)  

 pikapäevarühm  

 huviringide töö õpilaste andekuse toetamiseks  

 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 

 

Andekuse märkamine ja toetamine 

a) Maakondlikest olümpiaadidest osavõtt ja tulemused 

2012/13 – kohti esikolmikus 4 (matemaatika III, bioloogia I, kodundus I, käsitöö II koht ning 

      vabariiklikul tasemel kaks VIII kohta. Juhendanud  õpetajaid 10. 

2013/14 – kohti esikolmikus 3. Osalenud õpilasi 18. Juhendanud õpetajaid 8. 

2014/15 – kohti esikolmikus 10. Osalenud õpilasi 18. Juhendanud õpetajaid 3. 

Mõniste Kooli õpilased on osalenud aktiivselt aineolümpiaadidel ja konkurssidel ja on saanud 

igal aastal maakondlikult esikolmikukohti (Lisa 3). Väga häid tulemusi maakondlikel 

olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel saadi ka eelmisel sisehindamise perioodil. Kogu 

sisehindamise perioodil on toimunud andekate lisaõpe – lisatunnid mingis õppeaines lähtuvalt 

õpilase andekusest. 

 

b) Osavõtt konkurssidest, õpilasvõistlustest ja tulemused 

Aktiivselt ja tulemuslikult on osaletud spordivõistlustel. Vabariigi tasandil on igal õppeaastal 

saadud esikolmikukohti saalihokis. 2012/13 analüüsiti põhjalikumalt õpilasvõistlustest ja 

konkurssidest osavõtmise mõju õpilase arengu seisukohalt. 2014/15 arutati teemat 

töökoosolekul. Leiti, et rohke osalemine õpilasvõistlustel ja konkurssidel toetab Mõniste 

Kooli missiooni ellurakendamist. Samas tuleb arvestada õpilaste koormust ning teha koostööd 

õpetajate vahel, et õppekava saaks eesmärgipäraselt täidetud.   

 

Selgitus, lisainfo: 

Osalemist ja tulemusi analüüsides tuleb arvestada, et võistlused, olümpiaadid ja konkursid on 

korralduslikult erinevad – mõnede puhul ei olegi maakondlikku vooru, mõnede puhul 

vabariiklikku. 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 (Lisa 3). 

Näiteks 2013/2014 õppeaastal toimus maakondlikult 28 erinevat olümpiaadi, millest Mõniste 

Kool osales kolmeteistkümnel (kus Mõniste Koolil 27 osaluskorda). 

 

Lisaks eeltoodutele on aruandlusperioodil osaletud veel näiteks „Matetalgutel“, 

matemaatikavõistlusel „Känguru“, inglise keeles ristsõnade lahendamise võistlusel, inglise 

keele olümpiaadil, ingliskeelsete näidendite festivalil, üleriigilisel heategevuslikel 

teatejooksudel, oskusainete päevadel, laste ja noorte näitemängupäevadel, õpioskuste 

olümpiaadil, Adsoni luulevõistlustel, võrukeelsel ettelugemispäeval, esseekonkurssidel.  
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Palju lisandväärtust on andnud Noorkotkaste ja Kodutütarde (NK ja KT) tegevus. Osaletud on 

NK erinevatel võistlustel, laagrites, õppepäevadel, üritustel. Iga-aastaselt on kool saavutanud 

kõrgeid kohti maakondlikel NK ja KT male- ja kabevõistlustel.  

 

Spordivõistlustel (maakonna tasandil vähemalt ühel) on osalenud igal õppeaastal ca ¾ kooli 

õpilastest. Lisaks on toimunud koolisisesed võistlused.  

 

c) õppekasvatustööd toetavad uurimustööd 

Uurimustööde koostamine on olnud tagasihoidlikum kui eelmisel sisehindamise perioodil. 

Koostatud on loovtöid.  

 

Koolikohustuse mittetäitjate osakaal 
Koolikohustuse mittetäitjate osakaal on alates 2005/2006 õppeaastast (sh käesoleval 

aruandlusperioodil) olnud 0%.  
 

Selgitus, lisainfo: 

On esinenud juhtumeid, kus koolikohustuse täitmise tagamiseks oleme pidanud rakendama 

vastavaid meetmeid. Klassijuhatajate töö ja koostöövõrgustik on taganud koolikohustuse 

täitmise. Hea koostöö on kujunenud valla sotsiaaltöötajaga. 

 
Edasiõppijate osakaal ja põhikooli lõpetajate valikud õpingute jätkamisel 

Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust on olnud kõrgem kui Eesti keskmine 

(Tabel 8). Eelmisel sisehindamise perioodil oli edasiõppijate osakaal 100%. 

 

Keskhariduse omandanute osakaal 

Keskhariduse omandanute osakaal 4 aastat pärast põhikooli lõpetamist on olnud väiksem kui 

Eesti keskmine, kuid võrreldes naaberkoolidega oluliselt kõrgem kui Hargla koolil ja samas 

suurusjärgus Varstu Keskkooliga. 

 

Huviringides osalemine 

Huviringides osalenud õpilaste osakaal on olnud oluliselt kõrgem kui Eesti keskmine (Tabel 

8). Võrreldes naaberkoolidega on huviringides osalenute arv olnud kõrgem kui Varstu 

Keskkoolis ja oluliselt kõrgem kui Hargla Koolis.  

 

Huvikoolis osalemine  

Huvikoolis osalenute osakaal on võrreldes Eesti keskmisega oluliselt madalam.   

 

Selgitus, lisainfo: 

Edasiõppimise valikuid on mõjutanud piirkondlikud võimalused järgmise taseme hariduse 

omandamiseks (nt vahemaa, transpordiühendus). Huviringe on aastati tegutsenud 12 – 14: 

üldkehaline (kergejõustik, suusatamine), jalgpall/saalihoki, orienteerumine, kodu-uurimine, 

meisterdamine, kitarriring, peotants, noorkotkaste ja kodutütarde tegevus, mudilaskoor, võru 

keel, näitering, poiste (rahvuslik) käsitöö, rahvatants, lauluansambel, kunstiring, robootika, 

liikluse ja tehnikaring. Huvikoolides osalenute osakaal on võrreldes Eesti keskmisega 

madalam, kuna siitkandi lastel on väga keerukas käia huvikoolides, mis asuvad ca 40 km 

kaugusel Võrus ja Valgas. 
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b) Õpijõudlus 

 

Täiendavale õppetööle jäänud õpilaste arv:  

Täiendavale õppetööle on jäänud: 

2012/13 -  1 õpilane (1,4% õpilastest) 

2013/14  - 5 õpilast (7% õpilastest)  

2014/15  - 1 õpilane (1,5% õpilastest) 

Võrdluseks: perioodil 2009/2010  -  2011/2012  on täiendavale õppetööle jäänud 7.2% - 8,8% 

õpilastest ja perioodil 2005/2006–2007/2008 vahemikus 5,6%–5,9%  õpilastest.  Näitaja on 

langenud oluliselt alates 2004/2005 õppeaastast, mil see oli 14% õpilastest. 

Võrreldes eelmise sisehindamise perioodiga on täiendavale õppetööle jäänud õpilaste osakaal 

vähenenud. 
 

Klassikursuse kordajate osakaal põhiharidust omandavate õpilaste koguarvust: 

Õppeaastatel 2012/13 – 2014/15 jäi klassikursust kordama kokku neli õpilast, neist üks 

tervislikel põhjustel. Kolm õpilast neist jäid kordama klassikursust 1. klassis (erinevatel 

õppeaastatel) ja need olid väga kaalutletud otsused  (Kõik need õpilased ei olnud eelnevalt 

käinud lasteaias ega läbinud alushariduse õppekava. Kuigi lapsevanematega võeti korduvalt 

ühendust ja tehti koostööd sotsiaaltöötajaga, selles osas, et lapsed tuleksid lasteaeda, ei saanud 

neid selleks kohustada.). 

 

Võrdluseks: perioodil 2005/2006 –2011/2012 oli klassikordajaid vahemikus 0% – 1,2 %. 

Riiklikult oli seatud eesmärgiks 0%. Grupi keskmine vabariiklikult oli aga eelmisel 

sisehindamise perioodil 4 - 4,2%. Seega on meie kooli näitaja klassikursuse kordajate osas 

olnud  grupi keskmisest oluliselt parem ja lähemal riiklikult seatud eesmärgile. Käesoleval 

ajal klassikursuse kordamist enam riiklikult ei seirata. 
 

Kvaliteet, edukus 

Kvaliteet (neljadele ja viitele õppinute osakaal) on olnud eeltoodud sisehindamise perioodil 

erinevatel õppeveeranditel vahemikus 26% - 37,8%.  

 

Edukus (kõik õpilased, kes õpivad õppeaasta kokkuvõttes vähemalt rahuldavatele (hinded 

„3“, „4“ ja/või „5“) on olnud sisehindamise perioodil erinevatel õppeaastatel:  

2012/13 – 98,6% 

2013/14 – 93% 

2014/15 – 98,5%, mis on võrreldes maakonna keskmistega väga hea tulemus (alus: 

õppenõukogu protokollid, Võrumaa koolijuhtide töökoosoleku materjalid). Vabariigi 

keskmistega puuduvad võrdlusandmed. 

 

Selgitus, lisainfo: 

Tänu rakendatud tugisüsteemidele on klassikursuse kordajate arv stabiilselt madal. Stabiilselt 

madal on olnud täiendavale õppetööle jäänud õpilaste arv ning see arv on veelgi vähenenud. 

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. Õppeveerandite 

lõikes on mitterahuldav hinne või hinne välja panemata olnud keskmiselt kuuel-seitsmel 

õpilasel. Seega õppeaasta jooksul suutsid õpilased õpetajatega koostöös (lühiajalise IÕK abil) 

õppevõlgnevused likvideerida, mistõttu täiendavale õppetööle jääjaid oli vähem. 

 



31 
 

c) Põhikooli lõpueksamid õppeaastati, kus on saavutatud võrreldes vabariigi keskmisega 

kõrgem tulemus:  

Tabel 9. Vabariigi keskmisest tulemusest lõpueksamitel saadud kõrgemad tulemused 

õppeaineti Mõniste Koolis õppeaastate lõikes (alus: Lisa 1) 

õppeaasta vabariigi keskmisest kõrgem tulemus õppeaineti     

2014/2015 matemaatika, bioloogia  

2013/2014 matemaatika, geograafia, ühiskonnaõpetus 

2012/2013 matemaatika, inglise keel, vene keel, ühiskonnaõpetus 

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 (kõik eksamiained) 

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: 

Võrreldud on pikemat perioodi, kuna see annab objektiivsema ülevaate. Tuleb märkida, et 

seitsmel viimasel aastal on kõigil aastatel olnud lõpueksamite tulemused üle vabariigi 

keskmiste tulemuste matemaatikas. Kõigis õppeainetes, milles on tehtud lõpueksameid, on 

olnud lõpueksamite tulemusi üle vabariigi keskmiste. Ei ole olnud ühtki lõpueksamiainet, 

mille tase  oleks olnud aastate lõikes pidevalt alla keskmise.  Analüüsitud on tulemusi 

võrreldes teiste piirkonna koolidega, maakonna ja riigi tasandil (Lisa 7).  

 
d) Tasemetööde tulemused õppeaastati  

Tasemetööde tulemused on olnud käesoleval sisehindamise perioodil aastati ebaühtlased (Lisa 

8) ja pigem kehvemad kui eelmisel sisehindamise perioodil.  

 

Selgitus, lisainfo: 

Tasemetööde tulemusi on analüüsitud. Tasemetööde tulemuste võrdlemisel on kasutatud 

aastate lõikes erinevaid näitajaid lähtudes näitajatest, mida on kogutud maakondlikult või 

avaldatud riiklikul tasandil (SA Innove koduleheküljel). Analüüsitud on näiteks edukust, 

kvaliteeti, keskmisi punkte. Tulemusi on võrreldud piirkonna, maakonna ja riiklikul tasandil. 

Tulemuste analüüsimisel on vaadeldud ka eelmise sisehindamise perioodi tasemetööde 

tulemusi. Kuna eelmisel sisehindamise perioodil on tasemetööd läinud hästi, siis järeldusi 

viimase kolme aasta põhjal teha on ennatlik. Küll aga vajab tasemetööde tulemuste 

analüüsimine edaspidi tähelepanu, kuigi riiklikul tasandil on võetud üldiseks suunaks vaadata 

tasemetööde tulemusi kui tagasisidet õpetajale ja õpilasele. Tasemetöid enam ei hinnata. 
 
3.2.  Laste arv lasteaias 

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 
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seisuga 05.09.2011 – 29 last 

seisuga 15.09.2012 – 25 last 

seisuga 15.01.2012 – 31 last 

seisuga märts 2013 – 32 last 

seisuga märts 2014 – 30 last 

seisuga märts 2015 – 26 last 
 

Selgitus, lisainfo 

Lasteaias on kaks liitrühma. Analüüsitud on laste kohalkäimist ja seda mõjutavaid põhjusi. 

Laste kohalkäimise määra mõjutab lasteaia suvine ja koolivaheaegadel lahtioleku aeg ning 

koolibussi liikumisgraafik. Praktika on näidanud, et koolivaheaegadel langeb kohalkäivate 

laste arv oluliselt. Hoolekogu ettepanekul on igal aastal eraldi otsustatud lasteaia suvise või 

talvise lahtiolekuaja üle. Pidev ülevaade on vallas koolikohustuslikku ikka jõudvatest lastest. 

Lapsevanemaid püütakse suunata nii, et kõik koolieelikud käiksid lasteaias. Laste 

kohalkäimise kohta peetakse täpset arvestust. Peale 2011. aastal toimunud lastaia ruumide 

laiendamist ühe klassiruumi arvel ruumikitsikus lasteaias enam probleemiks ei ole.  

 

3.3. Laste ja õpetajate suhtarv 

Keskmine laste arv rühmaõpetaja ametikoha kohta rühmas on aruandlusperioodi 14,7.  

Eelmisel aruandlusperioodil oli vastav näitaja 14.6 ja üle-eelmisel perioodil 16.  

 
Selgitus, lisainfo: 

Lasteaias on kaks liitrühma. Õpetajat aitab õpetaja abi. Pealelõunasel ajal lähevad paljud 

lapsed koju ja siis on tegevused planeeritud ühised. 

 

3.4. Riikliku järelevalve tulemused 

Käesoleval sisehindamise perioodil tehti riiklikku ehk haldusjärelevalvet kooli 

õppekasvatustöö osas 2014/15 õppeaastal. Järelevalve õiend asub Lisas 10. Järelevalve oli 

valdavalt positiivne. Ettekirjutusi ei tehtud. Anti kaks soovitust kooli pidajale ja kaks koolile – 

neist mõlemad dokumentide vormistamise osas (millest üks puudutas kooli kodukorra 

vormistust ja teine lasteaia õppekava vormistust). Soovitused koolile võeti arvesse. 

 

Eelnevalt on toimunud järelevalve 2005/2006 (kompleksne järelevalve) õppeaastatel. Riikliku 

järelevalve tulemusi on arvestatud sisehindamisel ja otsustusprotsessides. 

 

3.5. Üldpädevuste uuringu tulemused 

Üldpädevuste uuringu viis läbi Tartu Ülikool. Tagasiside koolile on lisas 2. Üldpädevuste 

uuringuga selgus, et Mõniste Kooli õpilaste suhtluspädevust iseloomustavad näitajad olid 

kõrgemad kui teistel uuringus osalenud koolidel (Lisa 2 joonis 2). Mõniste Kooli lapsed 

väärtustasid keskmisest rohkem heasoovlikkust, traditsioone ja stimulatsiooni ning keskmisest 

vähem võimu ja saavutusi (Lisa 2 joonis 1).  

 

Töös teksiga ( teksti mõistmine, otsese teabe leidmine,  järeldamine)  said samuti Mõniste 

Kooli õpilased keskmisest oluliselt kõrgemaid tulemusi. 

 

Sotsiaalsete oskuste osas olid meie kooli õpilased kõrgemate tulemustega kui teiste koolide 

õpilased keskmiselt (Lisa 2 joonis 5). See on üks näitaja, mis tõestab, et Mõniste Kool liigub 

edukalt kooli missiooni täitmise suunas.  
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Ka õpilaste ühiskondliku pädevusega seotud näitajad olid kõrgemad grupi keskmisest (Lisa 2. 

Joonis 6). Keskmisest allapoole jäid aga tulemused loova mõtlemise ülesannetes (Lisa 2 

Joonis 8). Mõniste Kooli õpilaste jäävuskumuste määr oli madalam kui grupi keskmine. See 

on hea, kuna mida madalam on jäävuskumuste määr, seda enam usutakse oma panusesse 

õppimisel ja vähem sünnipärastesse eeldustesse (Lisa 2 Joonis 9, 10).  

 

Üldpädevuste uuringu käigus hinnati ka matemaatikapädevusi. Mõniste Kooli õpilaste 

tulemused matemaatikas olid oluliselt kõrgemad kui grupi keskmine. Samuti oli neil suurem 

huvi matemaatikat õppida kui grupis keskmiselt (Lisa 2 Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6). 
 
 

4. Tugevused ja arendusvaldkonnad õppekasvatustöö osas 

Tugevused: 

 haridusliku erivajadustega õpilaste toetamine 

 koolikohustuse täitmise tagamine  (väljalangeijaid ei ole) 

 kõigi õpilaste põhikooli lõpetamine 

 põhikooli lõpueksamite tulemused  

 aktiivne tunniväline tegevus 

 õppimist toetav  kasvu- ja õpikeskkond 

 andekuse märkamine ja andekate toetamine  

 õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine 

 

Arendusvaldkonnad: 

 Huvikooli võimaldamine piirkonna lastele 

 Õpilaste loovuse arendamine 

 Pikapäevarühma töö ümberkorraldamine 

 

(alus: Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 5, lisa 7, Lisa 8, Lisa 9, Lisa 10, Lisa 11) 
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5. TUGEVUSED JA ARENDUSVALDKONNAD 

 

Edasiste tegevuste planeerimisel lähtutakse tugevustest ja parendusvaldkondadest, mis 

sisehindamise tulemusena selgusid. Tugevused ja arendusvaldkonnad on järgmised: 

Tugevused: 

Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas: 

 Toimib strateegilise juhtimise põhimõtteid järgiv kooliarendustöö 

 Kooliarendustöös on kasutatud nii kooli tugevusi kui nõrkusi, võimalikke ohte, 

arenguvajadusi  ja ka arenguvõimalusi 

 Arengustrateegiate väljatöötamisse ja sisehindamisse on kaasatud kõik töötajad, 

õpilaskond ja huvigrupid 

Personalijuhtimise valdkonnas: 

 Personali osalemine kooliarendustöös ja olulistes otsustusprotsessides  

 Meeskonnatöö õpetajate vahel ja hea mikrokliima 

 Meeskonnatöö kooli administratiivpoole töötajate vahel 

 Töökeskkond 

Huvigruppidega koostöö valdkonnas: 

 Koostööpartnerite mitmekesisus 

 Huvigruppidega koostöös saadav lisandväärtus, mis aitab õppekasvatustööd oluliselt 

rikastada 

Ressursside juhtimise valdkonnas: 

 Planeeritud, eesmärgipärane ja efektiivne ressursside kasutamine 

 Õpilase arengut toetav koolikeskkond 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas: 

 haridusliku erivajadustega õpilaste toetamine 

 koolikohustuse täitmise tagamine  (väljalangeijaid ei ole) 

 kõigi õpilaste põhikooli lõpetamine 

 põhikooli lõpueksamite tulemused  

 aktiivne tunniväline tegevus 

 andekuse märkamine ja andekate toetamine  

 õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine 
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Arendustegevused: 

 

Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas: 

 Huvikooli töölerakendamine  

Personalijuhtimise valdkonnas: 

 Personali rahuloluküsitluse läbiviimine  

Huvigruppidega koostöö valdkonnas: 

 Lastevanemate küsitluse läbiviimine 2016. aastal  

 

Ressursside juhtimise valdkonnas: 

 Koolimaja vanema osa rekonstrueerimine 

 IKT- vahendite võimaldamine klassides kasutamiseks 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas: 

 Õpilaste loovuse arendamine 

 Pikapäevarühma töö ümberkorraldamine  

 Lasteaia õuepaviljoni rajamine 

 Uurimusliku õppe arendamine 

 Koolieelikute eelkooli korraldamine 

 

 

 

6. KOKKUVÕTE 
Sisehindamise tulemusena selgunud tugevustest lähtuvad ja arendustegevused planeeritakse 

kooli arengukavas. Järgmine sisehindamise aruanne koostatakse  perioodi 2015/16 – 2017/18 

kohta. 
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Maarika Niidumaa 
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