Eesti parimaks piirkonnakooliks

Austatud lapsevanemad

Vahetult enne eelmise õppeaasta algust sai meie kool uue direktori. Kui ma eelmisel aastal koosolekul
Teie ees seisin, siis oli veel vara rääkida õnnestumistest, sest õnnestumiseks sai veel lugeda meie
suures koolimajas mitte ära eksimist, kuid sellest on nüüdseks aasta möödas.
Tänasel kohtumisel on meil võimalik vaadata tagasi möödunud aastale koolis. Aasta, mille kohta võiks
ehk kokkuvõtvalt öelda piduaasta, sest lisaks tavapärastele üritustele oli meil mitu põhjust suurelt
tähistada:

Huvitegevus
-

Me tähistasime meie kooli 30ndat juubelit. Üritus, kus lauldi kogu kooliga koos regilaulu,
aatrium täitus mälestuste vahetamisega ning vilistlaste tantsukingad välkusid hilisöösse.

-

Kogukonna abiga õnnestus meil projekt, mille läbi meie kool sai amortiseerunud tiibklaveri
asemele
suurepärase
uue
Estonia
klaveri.

See oli sündmus, mille tähtsust illustreeris ühe 2016 oktoobri laupäeval toimunud kontsert,
kus projekti õnnestumise nimel osales üle 600 meie rohkearvulisest õpilasperest.
-

Meie algklasside hoone tähistas samuti oma kümneaastast juubelit, kerkis klasside puu, koos
teie abiga toimusid haaravad töötoad ning lauluga lõi meeleolu Getter Jaani.

-

Laulust rääkides ei saa muidugi unustada, et tegu oli noorte laulu- ja tantsupeo aastaga, kus
meie kool oli esindatud 200 noorega. See on suur tunnustus meie muusikaõpetajatele ning
ringijuhtidele, sest tihedas konkurentsis pääsesid osalema kõik TÜG grupid.

Need õnnestunud üritused tõid eriti hästi välja meie huvijuhi erakordse võime kaasavaid ja südamlikke
üritusi korraldada, mis kajastus ka selles, et meie uues detailses rahuloluküsitluses on huvijuht Kairi
Kalm meie töötajate hulgas kolleegide poolt kõige kõrgemalt hinnatud.

Organisatoorsed muutused
1. Eesmärk : Mitte olla pudelikaelaks
Süsteemivälise inimesena oli minu esimeseks huviks saada aru, mis on meie õpilaste ja õpetajate
mured. Kui õpilased räägivad oma muredest klassijuhatajatele, siis järgmises ahela astmes nägin ma
murekohta, sest üks direktor pea 86 õpetaja (kokku 120 töötajat) kohta võib lihtsalt kujuneda
pudelikaelaks.
Seetõttu andsime me õppetooli juhtidele oluliselt suurema mandaadi, mille läbi suur osa muredest
leiavad lahenduse juba õppetooli tasandil. Muudatuse eesmärk oli vahetum juhtimine ning soov
vältida olukorda, kus juhtkonna suhteline kaugus nö. igapäevatöö muredest tekitab olukorda, kus
meeskonnaliige võib tunda, et teda ei märgata või et tema mure ei saa piisavalt operatiivselt
adresseeritud. Mõistagi lisasime uued keskastmejuhid ka juhtkonda ning kujundasime direktori
kabineti vastavalt seminariruumiks.

2. Eesmärk: Meil ei ole saladusi
Kool on asutus, mille ainus eesmärk on õpilase arengu toetamine. Koolis ei tohi olla ühtegi tegevust,
mis seda eesmärki ei toeta. Omakorda kõik tegevused, mis seda eesmärki toetavad, on head ning
nende osas ei saa ja ei tohi olla saladusi. Kui kellelgi tuleb hea mõte või kellelgi tuleb midagi hästi välja,
siis on õpilase huvides, et see hea mõte või parim praktika leviks.
Seetõttu juba eelmise õppeaasta algusest muutsime kõik meie kooli juhtkonna koosolekud kõigile kooli
töötajatele avalikeks. Samuti oleme teadlikult hakanud rõhku panema üksteise edulugude
tutvustamisele, kolleegilt-kolleegile koolitustele (tänaseks kooli kõige populaarsemad koolitused) jms.
Õppeaasta on näidanud, et see on õige suund. Lahtine direktori kabinetiuks, kust keegi veel eelmise
aasta algupoolel sisse ei astunud, on kohati lausa muutunud Vana-Kreeka agoraa laadseks
filosofeerimisplatvormiks.

3. Eesmärk: Kes teeb? Mida teeb? Mis ajaks teeb? + Kuidas teeb? (Andmepõhine
juhtimine)
a) Meil on töölepingud, kodukorrad ja ametijuhendid, kuid tegelikuks küsimuseks on siiski millal
ja kuidas üks või teine konkreetne tegevus tehtud saab. Selleks, et valida energiat väärivaid
projekte oli vaja kõigest käimasolevast ülevaadet ning seda saada ei olnud sugugi lihtne.
Eeltoodust lähtuvalt võtsime kasutusele tööplaani, mis kajastab kõigi meie juhtide vastutada
olevaid projekte koos konkreetsete tähtaegadega.
Printsiip on lihtne: me kirjeldame eesmärki, siis projekti (kuidas eesmärgini jõuda), siis
eesmärgi täitmiseks vajalikke alamtegevusi koos tähtaegadega ning määrame igale tegevusele
ühe konkreetse vastutaja.
Tänaseks on meie tööplaan meie tubli IT-meeskonna abiga tõeliselt mugav vabavaraline
töövahend, mis võimaldab igal ajahetkel ja asukohast sõltumata saada pea täielikku ülevaadet
koolis käimasolevatest projektidest.

b) Täiendavalt muutsime koolielust tegeliku pildi saamise eesmärgist lähtuvalt oluliselt
detailsemaks ka koolis läbiviidavaid tagasisideküsitlusi.

4. Eesmärk: Anda tagasisidet ja toetada meie inimesi õiglaselt (Tulemuspõhine juhtimine)
Koos tööplaaniga tekkis võimalus tagasisidet anda projektidele, kuid nö. projektipõhiste e. valdavalt
ühekordse eesmärgipärase soorituse kõrval on meil märksa keerulisem ja tunnetuslikum igapäevane
jooksev põhitöö e. õppekasvatustöö. Me soovime kaasas käia riiklike hariduse arengusuundadega
(MÕK), kasutada uusi IT-vahenditega kaasnevaid võimalusi ning tagada õpilaste võimalikult suur
rahulolu. Veelgi enam on koolipidaja loonud meile eraldi fondi, mis võimaldab tugevaid sooritusi
eraldiseisvalt ka materiaalselt märgata. See kõik tekitas vajaduse omada ülevaadet meie
meeskonnaliikmete sooritusest.
Sellest vajadusest lähtuvalt töötasimegi välja sisehindamise süsteemi, mida meie juhid (otsust preemia
osas ei tee direktor, vaid struktuuriüksuse juht) saaksid toena kasutada, et tagada õiglane ja sisuline
tagasiside, mis võimaldab nii meeskonnaliikmeid võrreldavatel alustel märgata ning siis vastavalt kas
täiendavalt toetada või esile tõsta.

5. Eesmärk: Luua meeskonnale võimalused enesearenduseks
Kool on õpilase ja õpetaja vaheline suhe. Kõik muu on selle toetamiseks. Tööandja esindajana on selge,
et kooli suurimaks väärtuseks on kooli meeskond, kes on ju tegelikult need, kellest sõltub kooli poolt
pakutava hariduse kvaliteet.
Meie tubli arendusmeeskond on koostanud mitmeid edukaid rahvusvahelisi projektitaotlusi, mis on
nö. võõra raha abil loonud väärtust nii õpetajatele kui õpilastele (õpiränne).
Lisaks sellele on kool iga koolivaheaja sisustanud õpetajatele enesetäiendusvõimalustega.

Füüsiline keskkond
Üld:
-

Renoveerimine (klassiruumid, vaheruumid)
Uus staadion
Uued klassiruumid (5 tk moodulite näol) – lahendas ruumipuuduse poolset pinget tunniplaanile
Hubane puhkenurk algklasside hoones
Pehme mööbli laialdasem kasutuselevõtt (40+ diivanit) e. rek. alad 5 tk
Rohkem rattaparklaid

Õpetajate materiaal-tehniline baas:
-

Interaktiivsed digiprojektorid
Projektorid
Arvutiklassid: 2 arvutiklassi (26+14 kohta), mobiilne arvutiklass (15 sülearvutit), 30
tahvelarvutit
Töövahendid (kõik olemas sh ca 65 sülearvutit)

Koostöö huvigruppidega
Kool on asutus, mis puudutab ühiskonda väga laiaulatuslikult. Seetõttu on ka koolil palju huvigruppe,
kelle nägemuste ja soovide ning võimaluste vahel tasakaalu leidmine on meeldivaks väljakutseks.
Meie kooli õnneks on koolipidaja (vald) olnud kestvalt koolile väga toetavaks partneriks ning läbi tiheda
koostöö oleme leidnud lahendused mitmetele probleemidele (ruumipuuduse leevendamine, staadioni
olukord jms).
Veelgi suuremaks heameeleks on see, et õppeaasta lõpuks oli võimalus tõdeda, et uutel alustel tööd
alustanud vanematekogust on saanud konstruktiivne partner, kelle abiga on kool rakendanud
kiusamisvastast programmi VEPA. Samuti on olnud väga suureks toeks hoolekogu ning eriti hoolekogu
esimees Kari Maripuu, kes on pro-aktiivselt osalenud mitmetele õppeaasta jooksul esinenud
olukordadele tähelepanu juhtimises ja lahenduste väljapakkumises.
-

Uus HK määrus (kohustas kooli korraldama uue HK koosseisu valimise vastavalt määruses
sätestatule)

-

Õpilasesinduse kaasamine (alates 2017/2018 õa). 2016/2017 õa suurim vajakajäämine oli
vähene dialoog ÕE-ga. Eeltoodust lähtuvalt on 2017/2018 õa üheks eesmärgiks senisest
oluliselt suurem koostöö ÕE-ga.

ÕE eesmärk: suurem ühtekuuluvus ja koolirõõm
ÕE tööjaotus: mured/üritused/meedia

Õppekasvatustöö välimäärajad
Sõltumata sellest, kas me filosoofiliselt jagame veendumust standardiseeritud testimise
mõistlikkusest, ei saa me eirata selle tegelikku mõju. Mõju nii meie õpilaste tulevikule kui ka kooli
kuvandile.
1. Küpsuseksamid
Meie õpetajad on läbi kooli ajaloo teinud professionaalset tööd, et meie gümnaasiumi õpilaste tuleviku
väljavaated oleks tugevad. Kuid aastatepikkuse töö kõrval on oluline komponent, milleks noore
inimese jaoks on ärkamine ning lõpuspurdi tegemine, mille abil aastatega kogunenud teadmised
tippsoorituse tegemiseks valmis seada.
Eelmise õppeaasta algusest alustasime projektiga, mille eesmärgiks oli õpilasi senisest varem nö
äratada. Tekitada mõistmist selle osas, mis on kaalul ning luua motivatsioon ning tugi täiendavaks
õppetööks, mida tippsooritus eeldab.
Klassijuhataja tunnid muutusid nii sise- kui
välisprofessionaalidega täidetud motivatsiooniloenguteks ning linnaõpilastele kättesaadavad
täiendkursused õnnestus samuti teha kättesaadavaks ka meie kooli õpilastele kohapeal.
Antud sammud õigustasid ennast ning õpilased ärkasid ja seetõttu märkasid nii tundides rohkem kui
ka panustasid täiendavalt. Tulemused on järgnevad:

2. Õpioskused
-

Meie 3. klassi õpilased pälvisid maakondlikul õpioskuste olümpiaadil kolmanda koha.
Meie 6. klassi õpilased pälvisid maakondlikul õpioskuste olümpiaadil samuti kolmanda koha.

-

Meie progümnaasiumi lõpetajatest on kestvalt paljud (võib isegi öelda, et liiga paljud)
pääsenud Eesti nö. eliitkoolidesse ning olnud seal väga edukad.

Hetkeseisu peegeldus
-

Digitaalselt aktiivne kool (koolis viiakse läbi Google’i poolt korraldatud rahvusvaheline
programmeerimisõppe nädal Code Week)
Tervist edendav kool

Rahulolu õpilased (valim @ innove):

Rahulolu kollektiiv:

Kool-kodu partnerlus
Juba eelmise aasta vanemate üldkoosolekul rääkisin oma usust, et eduka kooli aluseks on just kooli ja
kodu partnerlus.
See on koht, kus meil koolikogukonnana on palju arenguruumi. Ja seetõttu pöördun Teie poole palvega
mitte heita seda partnerlust kõrvale, kui laps on algklasside teekonna läbi käinud, sest just
puberteediiga on see, kus laps vajab kodust tuge, mõistmist ja suunamist eriti palju.
Me vajame seda koostööd, et püsiks mõistlik tasakaal õpetamise ja kasvatamise vahel. Pean tõdema,
et trend, mis näitab, et ka kasvatamise osas nihkuvad ootused üha enam ja enam koolile on
murettekitav.

Mis edasi?
Eesti üheks tunnustatumaks tavakooliks – kõik eeldused on olemas.
Koostamisel on arengukava. Kool on koondanud oma kollektiivse nägemuse, mis seejärel liigub juba
kooli hoolekogu kätte ning seejärel koolipidajale. Kolmepoolse arutelu tulemusel saame paika panna
viisi, kuidas sinna jõuda.

Meenutuseks saavutusi:
Geograafia maakondlik olümpiaad: Patrick Parts (8b) - 7.koht, osalejate arv 44; Steven Ester (8a) 37.koht, osalejate arv 44; Mattias Raba (9b) - 5. koht, osalejate arv 46; Andres Urbla (9b) - 6.koht,
osalejate arv 46.
Geograafia I teemapäev ja viktoriin: 3.-6.koht. koht, osalejaid võistkondi 36 ja 7.-9.koht, osalejaid

võistkondi 36.
Geograafia II teemapäev ja viktoriin: 1.koht, osalejaid võistkondi 24.
Nuputa maakondlik 7.klassid: 6.koht, osales 22 kooli.
Nuputa maakondlik 5.-6. klassid: 1.koht, osales 31 kooli. Võistkond pääses edasi vabariikliku vooru,
kus saavutati 14. koht, osales 34 kooli.
Matemaatika maakondlik olümpiaad 4.-6.klassidele: 2. koht Karl-Andres Parts , osalejaid 61 ning 6.
koht Hanna Kübard, osalejaid 61.
Majandusõpetuse maakondlik olümpiaad: 1.koht - Heinrich Tinno, osalejaid 10, pääs vabariiklikku
vooru.
Vabariikliku saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor gümnaasiumiastmes: 10. klasside arvestuses
3. koht, 12. klasside arvestuses 2. koht.
Vabariikliku vene keele olümpiaadi piirkonnavoor gümnaasiumiastmes: 10.-12. klasside
arvestuses 1.-2. koht.
Vene keele maakondlik 8.-9. klasside õpilasvõistlus: 9. klasside arvestuses (eesti kodukeel) 1. koht
Emakeeleolümpiaadi Harjumaa voor 3. koht
Harjumaa koolide 6. klasside õpioskuste olümpiaad: 3.koht 30 võistkonda.

EKSL MV ujumises koolide arvestuses võistkondlik 3.koht
Harjumaa koolidevahelises jalgpallis, gümnaasiumide arvestuses kolmas aasta järjest võistkondlik
1.koht.
Tabasalu laste ja noorte basseinitriatlon: 1.koht

