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SISEHINDAMINE 

Nõuniku seisukoht 
arengukavas sätestatud  
eesmärkide asjakohasusest 
ja õppeasutuse tegevuse 
vastavusest nendele 
eesmärkidele 

 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi sisehindamise aruanne käsitleb 
2007-2009.kehtinud  arengukavas planeeritu täitmist. Selle arengukava 
põhjal on valminud arengukava aastateks 2010-2012. Uus arengukava 
sisaldab 2007-2009 arengukava analüüsi.  

 Hinnatava perioodi arengukavas leiab kajastamist 2004-2006 arengukava 
eesmärkide täitmine, mille kohta on antud  üldine hinnang. Sätestatud on 
kooli arengu eesmärgid, põhisuunad ja tegevuskava. Välja on toodud 
esiletõstmist väärivad olulised tegevused, kuid ei ole käsitletud eelmiste 
eesmärkide täitmise mõõdetavaid tulemusi (va kooli lõpetanute edasine 
tegevus) ega sõnastatud  parendusvaldkondi. Kuna parendamist  valdkondi 
ei ole sõnastatud, siis arengukavast ei selgu asjaolud, mis on olnud 
otseseks aluseks järgmise perioodi eesmärkide seadmisele.  

 Arengukavas on keskendutud kolme põhilise eesmärgi saavutamisele. 
Eesmärgid koos indikaatoritega on asjakohased ja aktuaalsed. Iga 
eesmärk sisaldab olulisi  ning eesmärke iseloomustavaid indikaatoreid ja 
näitajaid. Oluliste näitajate puhul ei ole kahjuks seatud konkreetseid 
arvnäitajaid, kuigi see oleks antud juhul oluline ja vajalik tagamaks 
eesmärkide täitmisele mõõdetavuse. Sel juhul oleks selge mida täpselt 
tehakse ja millisel tasemel soovitakse tulemust näha.  

 Arengukava lahutamatuks osaks on tegevuskava, mis käsitleb koolitöö 
valdkondi, mis on olulised, kuid samas võiks olla need tegevused  enam 
seotud eesmärkide ja neid iseloomustavate indikaatorite täitmisega. 

 Edaspidi soovitaksin tegevuskava puhul proportsionaalsemalt ja 
järjekindlamalt käsitleda kõiki olulisi juhtimisvaldkondi (mh ka personali ja 
partnerluse ning koostöö juhtimist).  

 Nõustamine andis kinnitust, et kavandatavad tegevused on aluseks 
õppeaasta tööplaani koostamisele ning tegevuste täitmist jälgitakse.   

 Järgmise perioodi arengukava puhul soovitaksin täpsemalt välja tuua 
eelmise perioodi tugevused ja parendusvaldkonnad, sõnastada 
konkreetsed  ja mõõdetavad eesmärgid, prioriteetsetest 
kooliarendusvaldkondadest  tulenevalt aga planeerida senisest selgemalt  
tegevused ja võtmetulemused. Tegevuse eesmärgistamisel soovitaksin 
süsteemsemalt järgida ja rakendada pideva õppimise ja täiustamise 
(PDCA) põhimõtteid ja planeerimisel keskenduda enam sisehindamise 
tulemsutele. 

 

   

NÕUNIKU JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD HINDAMISKRITEERIUMITI 

Hindamiskriteeriumid 

(valdkonnad) 
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1. Eestvedamine ja 
juhtimine  

 Juhtkond koos kooli tähtsamate huvigruppidega on toetanud tugeva ja 
ühtehoidva organisatsioonikultuuri kujundamist, pööratakse järjepidevat 
tähelepanu õppeasutuse tegevuse arengule leides lisaväärtusi  õppe- ja 
kasvatustegevuse parendamises, osalemises erinevates projektidest. 

 Kooli juhtkonnal soovitan tegeleda missiooni ja visiooni sõnastamisega. 
Praegune visioon on oma sisult üsna missioonilik ja paljusõnaline. Kuna 
visioon on vaade tulevikku, kontseptsioon sellest, milliseks organisatsioon 
tahab saada, siis tasuks kaaluda selle ülevaatamist ning perspektiivsuse 
lisamist, et oleks võimalik hinnata kuidas missioon ja visioon tegelikkuses 
toimivad ning kavandada tegevusi nende elluviimiseks.  

 Eestvedamise puhul on esiletõstmist väärt jagatud eestvedamise 
põhimõtte järjekindel rakendamine koolis. Kooli eesmärkide ja plaanide 
koostamisse on kaasatud kogu personal, ainesektsioonide ja 
arendusgrupi kaudu. Rakendatav juhtimisstiil on olnud kindlasti kooli 
üheks edu eelduseks. 

 Eestvedamise ja juhtimise valdkonna hindamisel soovitaksin antud 
valdkonda käsitleda senisest avaramalt. Hetkel käsitleb valdkond 
ennekõike arengukava, sisehindamise korda ja õppenõukogu 
tegevuseplaani, mis on siiski natuke piiratud lähenemine  eestvedamisele 
ja strateegilisele juhtimisele.  

 Juhtkond on innustanud osalema kooli personali ja õpilasi projektides, 
õppetegevuse mitmekesistamiseks. 

2. Personalijuhtimine ja 
personaliga seotud 
tulemused 

 Personalijuhtimise arendamiseks valitud tegevussuunad on aktuaalsed, 
tulenevad asutuse sisevajadustest.  

 Õppeasutuses väärtustakse personaliga tehtavat tööd: toimib 
süsteemne koolitus, innustatakse õpetajaid tõstma oma 
kvalifikatsioonijärku , toetatakse pedagoogide algatusi ja ettevõtmisi. 

 Järjepidevalt on  toimunud personali uuenemine ja noorenemine, 
ennekõike  koolis praktika läbinud noorte õpetajate näol. 

 Töötaja eneseanalüüsivormi arendamiseks oleks soovitatav  jälgida 
põhimõtet, et eneseanalüüsist saadav teave toetaks töötaja 
enesearengut, võimaldaks järeldusena välja tuua tegevuse mõju õpilaste 
ja õppeasutuse arengule.  

 Personali  hindamiseks korraldatud rahuloluküsitluste  ja 
arendusvestluste tulemusi võiks senisest süsteemsemalt  kasutada 
personali ja iga pedagoogi isikliku arendustegevuse planeerimisel.. 

 Sisehindamise aruandest ei selgu, kõikide rahuloluküsitluste analüüs 
käsitlemist leidnud valdkondade lõikes ja millised on olnud 
parendustegevused.   

 Sisehindamisel soovitan pöörata lisaks EHISe näitajatele  senisest 
suuremat tähelepanu  näitajatele, mis kajastavad personali aktiivsust  
projektides osalemisel, kuna projektides osalemist käsitletakse 
täiendkoolituse, kogemuste vahetamise  ning enesearendamisena. 
Nende näitajate kogumine aastati võimaldab näha paremini personali 
arengut ning suunata kooli arengut inimeste tugevustest lähtuvalt. 
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 Koolis on palju aktiivseid õpetajaid, kes on saanud võrreldes teiste 
sarnaste koolidega rohkem tunnustatud ülelinnaliselt ja rahvusvaheliselt. 
(N: Hea õpetaja 2008, 2009, Parim  personaliprojekt 2008,2009, 
Innovaatiline õpetaja 2008, Mustamäe kooliõpetaja elutöö 2008, 
Venekeelne kool väljaspool Venemaad 2008, Parim e- õpetaja , Tallinna 
Aasta õpetaja ). Antud asjaolu kinnitab, et kooli väärtustab head 
õpetamist ja õppimist ning toetab pedagoogide püüdlusi näidata oma 
edukat tööd ka väljapoole. 

3. Koostöö 
huvigruppidega ja 
huvigruppidega seotud 
tulemused 

 Sisehindamise tulemused kinnitasid, et hinnataval perioodil on saavutatud 
häid tulemusi lastevanemate, hoolekogu ja õpilasesinduse kaasamisel 
koolitöö korraldamisse elektrooniliste infokanalite kaudu, tänu millele 
paranenud on kommunikatsioon huvipoolte vahel. 

 Kool on avatud kootööle teiste haridusasutustega, huvikoolide ja 
raamatukogudega. Soovitatav oleks kasutada senisest aktiivsemalt 
Comeniuse võimalusi õpilaste rahvusvaheliste koostöökompetentside 
arendamiseks. 

 Kooli tegevus on olnud produktiivne koostöös partnerkoolidega oluliste 
lõimumisprojektide planeerimisel ja rakendmaisel. 

 Kool on olnud aktiivne oma tegemiste tutvustamisel väljapoole kooli, 
millega on aidatud kaasa kooli maine kujundamisele  

 Kuigi on korraldatud mitmeid rahulolu uuringuid huvigruppidele, ei ole ka 
selles valdkonnas välja toodud analüüse , kus kajastuksid 
parendustegevused, mis aitaksid kaasa valdkonna töö parendamisele ja 
uute tegevuste planeerimisele. 

 Sisehindamise tulemuslikkuse tõstmiseks annaks positiivsema tulemuse 
saadud andmete, rahulolu uuringute, arendusvestluste jms analüüsi 
tagasisidestamine ja läbi arutamine oluliste huvigruppidega. 

4. Ressursside  juhtimine  Valdkonna keskmes on õpperessursside pidav täiustamine ning säästlik 
ja keskkonnahoidlik majandamine, mille tulemusena on paranenud 
materiaal-tehniline baas ja majandamine on säästlikum 

 Kool kaitseb ja analüüsib pidevalt oma erinevaid ressursikategooriaid. 
Lisavahendite leidmiseks üürib kool spordisaali, arvutiklassi. 

 Suurt tähelepanu pööratakse kooli varustatusele kaasaegsete 
õppevahenditega, kasutades nende soetamiseks erinevaid lisavõimalusi 
(n konkurssidel ja projektides osalemine). Kool on loonud ja parendanud 
märkimisväärset oma IT süsteemi. Igal õpetajal on kasutada arvuti ning 
multimeedia kabinetti. 

 Vara kaitseks kasutatakse erinevaid turvasüsteeme, samuti rakendatakse 
heaperemeheliku kasutamise kriteeriume. 

 Sisehindamise aruandes on soovitatav kajastada kõigi 
ressursikategooriatega seotud kvantitatiivsed näitajad aastate lõikes, et 
olukorda võrrelda ja analüüsida, mis aitab neid näitajaid edaspidi 
parendada. 
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5. Õppekasvatusprotsess 
ja õppuriga seotud 
tulemused 

5.1. Õppuri isiksusliku 
arenguga seotud 
tulemused 

     5.2. Õppuri õpijõudlus 

 Koolil on läbimõeldud ja arenevad tugisüsteemid, mis aitavad kaasa 
õpijõudluse ja õpilase isiksuslikule arengule.  

 Objektiivset ja selget kajastamist on leidnud antud valdkonna saavutused 
ja tugevused.  

 Ka antud valdkonna puhul soovitaksin oluliselt rohkem tegeleda EHISe jm 
oluliste näitajate, rahulolu uuringute jt  tulemuste süvaanalüüsiga, mis ei 
piirduks pelgalt tulemustega, et suudetakse leida parendamist vajavad 
alavaldkonnad. 

 Kool on saavutanud häid tulemusi kakskeelsele õppele üleminekul. 

 Kooli õpilased on osalevad aktiivselt õppeainelistes ja muudes 
huvitegevustes Laste Loomingu Majas, mis mitmekesistavad ja toetavad 
õppetööd. Osalus 54 -85 %.  

 Soovitaksin konkretiseerida arengukavas tegevused, mis on suunatud 
väärtusorientatsioonide ja andekate õpilaste toetamisele. 

ÕPPEASUTUSE TUGEVUSED JA PARENDUST VAJAVAD VALDKONNAD JA ALAVALDKONNAD 

Õppeasutuse  tugevused, 
sealhulgas eripära, mis 
võiksid olla eeskujuks 
teistele õppeasutustele 
(kuni 5) 

 Kool on sihipärase töö tulemusena loonud üleriigiliselt arvestatava 
reaalõppe suuna, läbimõeldud ning mitmekesise õppekavaga õppeasutuse,  
mis on õpilaste seas mainekas ja populaarne. Kakskeelsele õppekeelele 
üleminek, mida toetavad erinevad projektid väärib eeskujuks tõstmist 
teistele venekeelsetele koolidele, kes soovivad juurutada kakskeelsele 
õppele üleminekut. 

 Koolil on süsteemne, eesmärgistatud lähenemine lõimumise temaatikale, 
mida toetavad koostööprojektid eesti õppekeelega koolidega. Antud 
kogemus on eeskujuks eelkõige vene õppekeelega koolidele, kes sooviksid  
arendada senisest enam koostööd eesti õppekeelega koolidega. 

 Koolis pööratakse tähelepanu  personali arendamisele meeskonnatöö ja 
jagatud eestvedamise arendamise kaudu, mille eest on saadud tunnustus 
haridusameti konkursil „Parim personaliprojekt 2008, 2009” , 
märkimisväärselt on konkurssidega tunnustatud õpetajaid.  

 Kooli väärtusi ja õppe-kasvatustegevust toetab mitmekesine klassivälise 
töö süsteem, IT vahendid, aktiivne projektides osalemine ja  innovaatilisus, 
mille väljundiks on eluterve mõtteviisiga ja teotahteliste õpilaste 
kasvatamine. 

 

Parendust vajavad 
valdkonnad 
(alavaldkonnad), mis 
toetaksid lähiaastatel kõige 
mõjusamalt õpilaste 
arenguks vajalike 
tingimuste loomist (2 – 5) 

 Kuigi kool kasutab oma tegevuse analüüsimiseks ja hindamiseks erinevaid 
rahuloluküsitlusi, tuleks süsteemsemalt ja efektiivsemalt tegeleda saadud 
andmete ja tulemuste analüüsimisega, tugevuste ja parenduste selgema 
sõnastamisega. Oluline oleks kõikide näitajate puhul näidata vähemalt 
kolme viimase aasta trende. Eeltoodu annaks nii koolile kui   
huvigruppidele senisest selgema kindluse õppeasutuse töö 
tulemuslikkusest. 

 Arengukava koostamisel ja täiendamisel soovitan pöörata senisest enam 
tähelepanu indikaatorite puhul  kvantitatiivsete eesmärkide seadmisele. 
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 Õpikeskkonna kavandatav uuendamine (kooli renoveerimine) on 
lähiaastatel oluline aspekt, mis loob lisaväärtuse ja toetaks asutuse sisulist 
tööd. 

 

Ettepanek õppeasutusele ja HTMile õppeasutuse järgmise sisehindamisearuande esitamise aja osas 

5.mai 2016.a.  

Nõuniku nimi                                                                                                    Allkiri 

Meelis  Kond                                                                                                  Digitalallkiri 

Kuupäev: 4.mai 2010 

 

 


