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1. Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed 

 

1.1. Kooli üldandmed 
 

 1.1. Direktor  Kairi Jakobson 

 1.2.Õppeasutuse kontaktandmed 

  

 Aadress: Vabaduse pst 50 

 Telefon: 6 729 040 

 e-post: rahumae@rahumae.edu.ee 

 kodulehekülg: www.rahumae.edu.ee 

 1.3.Koolipidaja, tema aadress  Tallinna Haridusamet 

 Estonia pst 5a 

 1.4. Laste/õpilaste arv  658 

 1.5. Kooli töötajate üldarv  75 

 1.6. Pedagoogilise personali arv    (õpetajad, 

ringijuhid) 

 55 

 1.7. Sisehindamise periood 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;  

2020/2021 (aruande koostamise aeg: jaanuar-

juuni,  august-november 2021). 

 

1.2. Kooli lühiülevaade 

 

Tallinna Rahumäe Põhikooli (RPK) õppetegevuse alguseks on 1910. aasta, olles Nõmmel 

esimene  eestikeelne kool. Kool tegutses algselt endise Glehni vorstivabriku ja praeguse 

muusikakooli majas. 1935. aasta detsembris koliti praegusesse asukohta, vastvalminud majja. 

 

Kool on juba ajalooliselt tegutsenud kogukonnakoolina, kus õpivad ümbruskonna lapsed ja kus 

õpetajate/töötajate hulgas on palju Nõmme inimesi. Rahumäe Põhikoolis käiakse põlvest põlve. 

 

Kool on kogukonnas mainekas ja populaarne: juba aastakümneid on siin õppida soovijate hulk 

olnud väga suur. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rahumae.edu.ee/
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Õpilaste arvud 2021/2022 õppeaastal Rahumäe Põhikoolis kooliastmeti 

 

 

  
 

 

 Klassikomplektid: 

 

 

Õppeaasta Tavaklass Eriklass 

2016/2017 27 0 

2017/2018 27 0 

2018/2019 27 1 

2019/2020 27 1 

2020/2021 25 2 
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Pedagoogiline personal: 

 

Õppe-

aasta 

Kokku Erialane 

kõrg- 

haridus 

Kõrg- 

haridus 

omanda-

misel 

vanus 

-30 

vanus 

-40 

vanus 

-50 

vanus 

-60 

vanus 

üle 60 

2017/2018 

Naised 53 46  0 6 14 14 10 9 

Mehed 7 6 1  2  2  1 0   0 

2018/2019 

Naised 39 38 1 6 7 8 8 10 

Mehed 5 4 1 2 2 1  0  0 

2019/2020 

Naised  42 42   1  6  7  8  8  10 

Mehed  5  4  1  2  2 1   0  0 

2020/2021 

Naised 42 42  0 4 8 9 7 14 

Mehed 5 4 1  0 5  0  0  0 

2021/2022 

Naised  42  42  0  6  11  6  6  13 

Mehed  5  4  1 0  5  0  0 0  

  

 

 

 



6 
 

 

 

1.3. Kooli visioon 2016-2020 

 

Kasvatada ja suunata integreeruvas maailmas elavat Eesti kodanikku ja elanikku, jäämaks oma 

juurte ja keele juurde, kandmaks edasi rahvuskultuuri. 

 

Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja. 

 

"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha." (Mahatma Gandhi) 

 

1.4. Kooli missioon alates 2020 
 

Kujundada turvaline ja õppijasõbralik keskkond, kus koostöös perede ja kogukonnaga toetatakse 

iga lapse individuaalset arengut ning tema kujunemist iseseisvaks inimeseks. 

 

Tagada kvaliteetne põhiharidus, mis võimaldab haridustee jätkamist järgmises kooliastmes. 

Võimaldada kooli ja koostööpartnerite poolt pakutava huvihariduse kaudu lisaväärtuse loomist 

kogu eluks. 

 

1.5. Kooli väärtused alates 2020 
 

•     Meile meeldib ÕPPIDA 

Oleme uudishimulikud ja avatud uutele võimalustele, sest maailm on põnev. Saame üha 

paremaks, kui katsetame, eksime ja proovime uuesti. 

•     Me oleme LOOVAD 

Väljendame ennast omanäoliselt, innustame teisi ning selle kaudu õpime tundma iseenda mina ja 

inimesi enda ümber. 

•     Me HOOLIME 

Märkame, toetame ja tunnustame igaüht meist, sest inimesed on meie kõige suurem väärtus. 

Hoiame ennast, et saaksime hoida teineteist. 

 

1.6. Kooli sümboolika alates 2020 

 

Meie, Rahumäe Põhikool, eristub teistest piirkonnakoolidest loovuse, eneseteostusvõimaluste ja 

omanäolise huvitegevusega. Sisult eristume, kuid vormilt oleme üks Nõmme koolidest. Meil on 

oma nišš, teistest selgelt eristuv nägu juba alates 1995.aastast, kui Kaunite Kunstide huviringid 

alustasid. 

Soovisime, et meie kooli visuaalne identiteet kiirgaks väljapoole seda, mida seesmiselt kanname. 

Kõik selle, mis aastatega meile nii omaseks on saanud, aitas üles leida, ühtseks sõnastada ja sellele 

kuju anda disainibüroo Velvet. 

Meie logo koosneb ümmargusest tekstimärgist ja kolmest punktist koosnevast logomärgist, mis 

sümboliseerivad õppimist, loovust ja hoolimist ning kolme põlvkonda, kes töötavad ja kasvavad 

koos. 

 

2. Sisehindamise süsteemi lühiülevaade 

 

Sisehindamine viiakse läbi kooli üldisel ja huvigruppide tasandil kooli sisehindamise korras 

sätestatud alustel. 
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Sisehindamise eesmärk on tagada õpilaste ja kooli järjepidev areng. 

Selgitatakse välja kooli tegevuse tugevad küljed ja muutmist ning parandamist vajavad 

valdkonnad. Sisehindamise tulemused tingivad järgmise perioodi tegevused. 

 

Sisehindamissüsteem on üles ehitatud nii, et eesmärgid ja hindamisprotsess looksid terviku, 

aidates toetada kooli juhtimissüsteemi ning tagada tulemuste nähtavus. 

  

Hindamise objekt. Hinnatakse eestvedamist ja strateegilist juhtimist; õppe- ja kasvatustegevust 

ning õpikeskkonda; personali juhtimist; finantsjuhtimist; haldusjuhtimist; avaliku suhtlemise ja 

partnerluse juhtimist. 

  

Sisehindamise teostajad. Kooli sisehindamist korraldavad direktor ja õppejuht. Sisehindamist 

toetavad  koolimeeskonna liikmed kui ka  kaasatavad  eksperdid. 

 

Hindamise metoodika: 

- statistika, aruandluse ja kooli tegevusnäitajate analüüs; 

- kooli dokumentatsiooni sisuline analüüs; õppeaastate üldtööplaanid; 

- vestlused huvigruppide esindajatega; 

- tundide, õppe- ja kasvatustegevuste, ürituste ning õpilaste tööde vaatlus ja 

     analüüs, küsitluste korraldamine; 

- kooli õpi- ja kasvukeskkonna, õppevahendite ning inventari ülevaatus; 

- andmete kogumine, mille põhjal saab välja selgitada tugevusi ja nõrkusi, 

          analüüsida tehtut ning planeerida parendustegevust; 

- õppeaasta aruande koostamine aineõpetajate poolt, mille alusel selgitatakse välja 

koolitussoovid ja arendamist vajavad koostöö valdkonnad; 

- individuaalvestlused juhtkonna, klassijuhataja ja aineõpetaja vahel jooksvalt 

          vastavalt vajadusele; 

- tagasiside- ja rahuloluküsitluste läbiviimine õpilastele, õpetajatele  ja 

          lastevanematele. 

 

3. Sisehindamise tulemused 

 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Kooli arengu eesmärkide seadmisel on aluseks võetud: 

 

- Tallinna Rahumäe Põhikooli arengukava 2017-2021; 

- sisehindamise analüüs 2014/2015 - 2015/2016; 2016/2017 – 2017/2018 

- viimase viie õppeaasta üldtööplaanid; 

- sisehindamise perioodil juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu poolt antud 

     hinnangud ning tehtud ettepanekud; 

- läbi viidud  tagasisideküsitlused; 

- disainibüroo Velvet ja koolitusettevõtte K.A.H.H. Grupp poolt korraldatud töötubades 

õpilaste, lastevanemate, õpetajate ja juhttiimi poolt avaldatud arvamused ning 

meeskonnakoolitustel väljatöötatud materjalid; 

- hea koostööpartneri Tallinna Ülikooli professor Eve Eisenschmidti tähelepanekud ja 

soovitused kooli arendustöö juhtimiseks; 

- üldised juhtimispõhimõtted hästi töötavas meeskonnas. 
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Kooli juhtkonda kuuluvad direktor, õppejuht, haldusjuht, huvijuht ja õpetajate esindaja. Õpetajate 

esindaja valitakse iga õppeaasta viimasel õppenõukogu koosolekul. 

Kooli juhtimisprotsessis osalevad õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesinduse liikmed. 

Töökorralduslikult parimate lahenduste leidmiseks kutsutakse kokku laiendatud juhtkonna 

koosolekud, kaasates personaalse õpitee mentoreid, klassijuhatajaid, aineõpetajaid ja teisi 

koolimeeskonna liikmeid. 

 

Kooli igapäevase töö paremaks korraldamiseks on loodud järgmised struktuuriüksused: 

- Hoolekogu 

- Õpilasesindus 

- Tervisenõukogu 

- Personaalse õpitee mentorid 

- Arendusmeeskond 

- Eelkool 

 

Koosolekud-nõupidamised arvudes 

 

Koosolek- 

nõupidamine 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Juhtkond 15  16   16 15 17  

Õppenõukogu 7 8 8  10  12  

Õpilasesindus 19   16 16  12  10  

Hoolekogu 6 7 4  4   4 

Info-ja 

koostöötund 

vastavalt 

vajadusele 

vastavalt 

vajadusele 

vastavalt 

vajadusele 

vastavalt 

vajadusele 

vastavalt 

vajadusele 

  

Eestvedamise ja juhtimise põhimõtted ja eesmärgid: 

 

- eesmärgistatud ja koostöiste arenguseesmärkide seadmine kogu kooli 

meeskonnaga; 

- juhtkonna ja individuaalse õpitee mentorite tiimi koostöö jätkuv 

arendamine; 

- igapäevatöös eestvedamise ja juhtimise kolme olulise komponendi 

          rakendamine: mõjutus/toetus, vabatahtlik pingutus ja eesmärgi saavutamine; 

- kooli õpikeskkonna, õuesõppe keskkonna ja töökeskkonna uuendamine ja 

kaasajastamine; 

- kooli tugevuste ja konkurentsieelise teadlik kasutamine kooli arendustöös; 
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- muutuste kohene märkamine haridussüsteemis ning sellest tulenevate 

          vajalike muudatuste elluviimine igapäevases õppetöös; 

- kooli  väärtuste ja sümboolika  rakendamine erinevates keskkondades, 

          tegevustes ja igapäevatöös. 

  

 

Õppenõukogu töökord ja tegevused 

 

Kooli õppenõukogutöö toimub Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ alusel. Õppenõukogu järgmise õppeaasta tööplaan 

kinnitatakse eelmise õppeaasta viimasel koosolekul. Koosolekud toimuvad enne uue õppeaasta 

algust, trimestrite lõpus ning põhikooli lõpueksamite järel. Vastavalt vajadusele kutsutakse 

õppenõukogu kokku erandkorras. Probleemide operatiivseks aruteluks ja otsuste vastuvõtmiseks 

korraldatakse e-õppenõukogu. 

 

Kooli õppenõukogu koosolekul kinnitatakse kooli üldtööplaan, mille  sisu tuleneb kooli arengu- 

ning tegevuskavast. Tööplaan koostatakse ja kinnitatakse üheks õppeaastaks. Üldtööplaani 

muudatused arutatakse läbi kooli juhtkonna koosolekul ning info edastatakse kooli personalile e-

kirja teel ning infotunnis. Üldtööplaanis ettenähtud ja vastu võetud eesmärgid  ning tegevused on 

osa  klassijuhatajate ja ringijuhtide tööplaanidest. 

 

Õpetajad kasutavad arvuteid e-Kooli sissekannete tegemiseks, lastevanematega suhtlemiseks e-

kirja teel ning tundide ettevalmistamiseks. 

Koolis on Wifi-võrk, mille kvaliteet vajaks parandamist. Tallinna Linnavalitsusele on kooli 

vajaduse info edastatud. 

 

Rahuloluküsitlused 

 

Kool on  osalenud alates 2018. aastast üldhariduskoolide rahuloluküsitlustel. 

Kokkuvõtted on edastatud kõikidele töötajatele ning need on kättesaadavad. 

 

Koolisiseselt on läbi viidud tagasisideküsitlusi lapsevanematele, kooli õpilastele ja personalile 

avatud küsimustega. 

 

Tugevused 

- Eesmärkide ja tegevuskava väljatöötamine meeskondlikult. 

- Hea meeskonnatunnetus ja koostöö juhtkonnas, töögruppides ja arendusmeeskonnas. 

- Avatud ja demokraatlik juhtimispõhimõte. 

 

Parendamist vajav valdkond 

 

- Põhjalikum tagasiside andmine ja motiveerimine. 

- Individuaalsem lähenemine iga meeskonnaliikme vajadustele ja ettepanekutele. 

 

3.2. Personalijuhtimine 

 

Tallinna Rahumäe Põhikoolis töötab 75 töötajat, kellest 55 on õpetajad ja ringijuhid. Õpetajad on 

kõrgema haridusega (magistrikraad, magistriga võrdsustatud haridus või bakalaureusekraad). 

Magistriõppes jätkab hetkel õpinguid 2 õpetajat. 
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Õpetajate keskmine vanus on 46,6 aastat. 

Meesõpetajaid on 7 (12% pedagoogilisest personalist). 

RPK  õpetajate ja töötajate hulgas on märkimisväärne arv Nõmme inimesi ja kooli vilistlasi. 

Personali värbamise aluseks on välja töötatud koolisisene dokument: „Tallinna Rahumäe 

Põhikooli pedagoogide värbamise ja valiku kord“ (kk 1-1/10, 22.12.2014). Korra eesmärk on 

tagada ühtsete värbamispõhimõtete järgimine ning parima kvalifikatsiooniga, asjatundlike, 

usaldusväärsete ja motiveeritud pedagoogide leidmine. 

Personali töö tasustamise aluseks on Rahumäe Põhikooli töötasujuhend, mis on aluseks 

palgakorraldusele Tallinna Rahumäe Põhikoolis. 

  

Tunnustamiseks on välja töötatud põhimõtted: „Tallinna Rahumäe Põhikooli töötajate 

tunnustamise põhimõtted“ (kk nr 1-1/3, 12.02.2015).  ja „Tallinna Rahumäe Põhikooli õpilaste 

tunnustamise põhimõtted“ (kk nr 1-1/4, 12.02.2015). Töötajate tunnustamine arutatakse läbi kooli 

juhtkonna koosolekutel ning õpilaste tunnustamine õppenõukogu koosolekutel. 

  

 

Personalijuhtimise  põhimõtted ja eesmärgid 

 

- Prioriteediks on juhtimine, kus organisatsioonis arvestatakse iga liikme huvide ja 

arenguvajadustega. 

- Koolisisene kogemusvahetuse julgustamine, tunnikülastused ja -vaatlused; enda 

kogemuste jagamine, edu- ja ebaedu analüüsimine (Clanbeat). 

- Koostöötunni sisuline täiustamine. 

- Kogemusvahetus väljaspool kooli. Eestisiseste kogemuste jagamisega jätkamine  - sh 

koolikülastused ning  osalemine Erasmus+ õpirännetes ning kogemuste vahetuses 

välisriikides.  

 

Personali koolitus 

 

Personali koolitussüsteem tugineb väljatöötatud alustel „Tallinna Rahumäe Põhikooli 

koolituspõhimõtted“ (kk 1-1/9, 22.12.2014). Personali koolitamise eesmärgiks on  pedagoogide 

ja teiste töötajate  valmisolek ja aktiivsus iseenda arendamiseks, millega tagatakse ametialase 

kompetentsuse pidev tõus ning kooli eesmärkide täitmine. 

Koolitusi planeerides jälgitakse eelarveliste vahendite võimalusi ning toetutakse arengu- ja 

tegevuskava eesmärkidele. Arvesse võetakse õpetajate soove koolituste osas. Koolitusvajadusi 

arutatakse nii jooksvalt kui koostöövestlustel. 

Koolituste läbimise kohta peetakse arvestust, koolitustõendid kogutakse töötaja 

isikudokumentide mappi. 

Aastas vähemalt kord on ühine väljasõit (koolitus või õppekäik). Ühisüritused on liitnud 

kollektiivi ning on olnud harivad. 

 

Meeskonnakoolitused: 

 

Nr Aeg Teema Osales Läbiviija 

     

1. september 

2018 

Kooli koostöise kultuuri toetamine 

suurürituste korraldamise kaudu ning 

ürituste sisukam lõimimine 

õppetööga.1. moodul. 

39 Kai Koort 
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2. oktoober 2018 Kujundava hindamise tunnistuse 

mooduli kasutamine õpetajatele ja 

klassijuhatajatele. Arenguvestluste 

mooduli lühitutvustus ja uuendused 

eKoolis. 

27 eKool 

3. detsember 

2018 

Muutus on alanud 42 Kaire Selde, Kai 

Koort 

4. oktoober 2019 Erivajadusega õpilane koolis ja 

õppematerjali kohandamine. 

Individuaalse õppekava koostamine. 

30 Viliko MTÜ 

5. detsember 

2019 

Erivajadustega laps koolis. 

Jätkukoolitus. 

44 Merili Murakas 

6. jaanuar 2020 Kooli koostöise kultuuri toetamine 

suurürituste korraldamise kaudu ning 

ürituste sisukam lõimimine õppetööga. 

2. moodul. 

38 Kai Koort 

7. jaanuar 2020 Kooli koostöise kultuuri toetamine 

suurürituste korraldamise kaudu ning 

ürituste sisukam lõimimine õppetööga. 

3. moodul. 

42 Kai Koort 

8. juuni 2020 Kooli koostöise kultuuri toetamine 

suurürituste korraldamise kaudu ning 

ürituste sisukam lõimimine õppetööga. 

Lõiming. 

36 Jüri Käosaar, 

Karin Pohla. 

9. aprill 2021 Kooli koostöise arengutee visiooni 

loomine, toetudes Tallinna 

haridusstrateegiale 2020-2030. 

15 K.A.H.H. Grupp 

10. august 2021 Kooliaasta avaseminar. "Ühtse 

meeskonnana uude õppeaastasse" 

42 K.A.H.H. Grupp 

11 oktoober 2021 Käitumisprobleemidega laps koolis: 

efektiivsed ennetus - ja 

sekkumisstrateegiad 

38 MTÜ 

KOMPETENTSI

KESKUS 

KAAR 

12 Alates 2020 

september 

Sisekoolituste sari "Haridustehnoloogi 

minutid", et tõsta õpetajate 

digipädevusi. 

 Tiina Treibold 
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Tugevused 

- Professionaalne personal, pidev enesetäiendamine ja koolitustel osalemine. 

- Juhtkond toetab töötajate edasiõppimist ja enesetäiendamist. 

- Regulaarselt korraldatakse meeskonnakoolitusi ja koolitusväljasõite. 

- Töötajate motiveerimiseks on välja töötatud personali tunnustamise põhimõtted, millega 

õpetajad on rahul. 

- Koostöövestluste läbiviimine õpetajatega. 

- Õpetajad on motiveeritud: neile meeldib nende töö ja nad usuvad, et saavad RPK-s oma 

teadmisi ja oskusi rakendada. 

- Kooli töötajate omavahelised suhted ja koostöö on hea, osaletakse meeleldi erinevates 

kooli arengut toetavates meeskonnatöödes. 

- Õpetajatel on paindlik tööaeg. 

 

          Parendamist vajav valdkond 

- Õpetaja ootab rohkem tagasisidet oma töö kohta, oluline on õpetaja autonoomsus. 

-     Selgem suhtlus koolipidajaga ja rahastuse korraldus. 

  

3.3. Kooli eelarveliste vahendite juhtimine ja haldustegevus. 

 

Eelarve projekt koostatakse Tallinna Haridusameti poolt etteantud piirsummade alusel ning 

kooskõlastatakse hoolekoguga. Eelarve alusel planeeritakse personali tööjõukulu, tegevused ja 

majanduskulu, sh teenuste ostmine ning vajaliku inventari ning muude vahendite soetamine. 

Omatulubaasi aluseks on haridusasutuse ruumide rentimine üritusteks, kooli õppekavaväliste 

huviringide õppetasu, tulu muust majandustegevusest. 
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Ülevaade kooli eelarvest viimasel viiel kalendriaastal 

 

Kalendriaasta Omatulubaas KOV eelarve Kokku 

2017  45 780   196 240  242 020  

2018  210 350  211 279  421 629 

2019 217 350 268 960 486 310 

2020 204 500 285 100 489600 

2021 202 500 307 190 509 690 

  

 

Riskianalüüs 

 

Riskianalüüsi eesmärgiks oli välja selgitada Tallinna Rahumäe Põhikoolis ette tulla võivad 

terviseohtlikud ohuolukorrad ja neid põhjustavad faktorid, hinnata ohuolukorra tagajärgi ja 

toimumise tõenäosust. Riskianalüüsi põhjal koostati tegevuskava riskide vähendamiseks 

töökeskkonnas. Hinnati ja analüüsiti töökeskkonna ohutuse vastavust seadusandlusele ja ettevõtte 

tegevuse ning töökeskkonna spetsiifikast tulenevaid ohtusid. 

 

Evakuatsiooni ja päästeõppuse analüüs 

 

Osalejad: Tallinna Rahumäe Põhikooli  õpetajad,  õpilased  ja  töötajad.  Analüüsiti personali 

suutlikkust viia läbi hoones viibivate töötajate ja õpilaste üldevakuatsioon tulekahjust põhjustatud 

ohuolukorras juhindudes evakuatsiooni tegevusplaanist. 

Tutvustati evakuatsiooni läbipääse ja kogunemiskohti õues ja majas. Mängiti läbi evakuatsiooni 

tegevusplaani järgimine reaalses ohuolukorras, näiteks ohuteate edastamine hoones. Lähtuti 

Tuleohutuse seaduse §3 lg2 p2 ning siseministri 1. septembri 2010. a määrusest nr 43 “Tulekahju  

korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni  ja tulekahju korral tegutsemise õppuse  

korraldamisele  esitatavad nõuded”  §  15  punktis  3  sisalduvast  kohustusest  viia läbi ettevõtte 

iga-aastane evakuatsiooniõppus. 

Eesmärgiks oli parandada 2020. aastal evakuatsiooniõppusel ilmsiks tulnud probleemseid kohti. 

 

Teostatud remondi- ja ehitustööd, inventari uuendamine: 

 

- Klassiruumides, koridorides väiksemad maalri – ja remonditööd. 

- Ventilatsioonisüsteemide kontroll (Corona viiruse tõkestamiseks). 

- Eripedagoogi ruumi remont ja sisustamine. 

- Kolmanda korruse katuseakende väljavahetamine. 

- Välistaadioni ehitus. 

- Moodulmaja kasutuselevõtt ja sisustamine. 
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- Kooli klassiruumide ja rekreatsiooniala inventari uuendamine. 

- Garderoobikappide etapiline väljavahetamine. 

- Õuealale lauatennise- ja malelaudade paigaldamine. 

- HEV-väikemeede projektist rahastatava inventari paigaldus kooli ruumidesse. 

 

Tugevused 

 

- Läbimõeldud ja põhjalik eelarvestrateegia, mis põhineb eelmiste kalendriaastate tegelikul 

eelarve täitmisel. 

- Tegevuskavade ja vajaduste kaardistamine, eesmärkide täitmine. 

- Ruumide kasutuse läbimõeldud ja õpilasesõbralik ning vajadusi arvestav rakendamine. 

 

Parendamist vajav valdkond 

 

- Omatulubaasi täitmise teadlikum planeerimine ning läbimõeldum turundustegevus. 

 

3.4. Dokumendihaldus 

 

Kasutusele on võetud järgmised infosüsteemid, mille tulemusliku toimimise tagavad : 

SAP – direktor, juhiabi, haldusjuht, õppejuht 

EHIS – juhiabi, HEVKO 

KIS – direktor, õppejuht, juhiabi 

EIS – direktor, õppejuht, juhiabi 

eKOOL – juhtkond, pedagoogiline personal, haridustehnoloog 

RIKS – raamatukogu juhataja 

Kool kasutab digitaalset dokumendihaldust. 

Avaldused, lepingud ning muu dokumentatsioon allkirjastatakse digitaalselt. Töö põhineb kooli 

asjaajamiskorral. 

 

3.5 Õppe-kasvatustegevus 

 

Tallinna Rahumäe Põhikool annab õpilastele põhihariduse, mille aluseks on riiklik õppekava. 

Kooli õppekava uuendati 2019. aastal. 

Kooliaasta on jaotatud trimestriteks. 

Koolivaheaegade aluseks on haridusministri poolt kehtestatud määrus. 

Rahumäe koolis õpib erinevate õpivõimetega lapsi: on andekaid ja neid, kelle õpiraskused on 

võimetepõhised. Oleme rakendanud igapäevases koolitöös kaasava hariduse põhimõtteid.  

 

Õppetegevuse põhimõtted ja eesmärgid: 

 

- Süsteemsem aineteülese lõimingu ning lennupõhise õppe (sh tandemõpetamine ja 

tandemklassijuhatamine) arendamine ja täiustamine. 

- Õppetöös jätkuvalt lõimingu rakendamine, arvestades lennupõhisust.  

- Ainete tööplaani tabeli (sh standardiseeritud lõimprojektide) aktiivsem kasutamine ning 

selle võtmine aluseks enda (koos)töö planeerimisel ja suuremate ürituste õppekavaga 

sidumisel. 

- Üks prioritreetidest on digipädevuse arendamine nii õpetajatel kui õpilastel. Õpetajatele 

toimuvad regulaarsed sisekoolitused. Digipädevuste arendamise õpilaste seas tagab  

klassi- ja aineõpetajate poolt  digioskuste lõimimine kooli ainekavadesse. 
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- Personaalse õpitee mentorite koostöö aktiveerimine, märkamaks hariduslike 

erivajadustega laste vajadusi. 

- Tehnoloogiaõpetuse ainekava kaasajastamine, õppetöö ümberkorraldamine seoses 

õppeaine populaarsuse kasvuga õpilaste seas. 

- VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika koolitustega jätkamine ning metoodika 

rakendamine igapäevatöös. 

- Kujundava hindamise arendamine igapäevatöös. Vajaduspõhiselt õpetajate koolitamine. 

- Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtete rakendamine koostöös erinevate aineõpetajate ja 

klassijuhatajatega. https://www.liikumakutsuvkool.ee/ 

 

Tugisüsteemide põhimõtted ja eesmärgid: 

 

- Tugisüsteem = personaalse õpitee mentorid. 

- Iga õpilase individuaalsusega arvestamine ja temale sobiva õpitee loomine.    

- Õpilaste toetamine õppetöös ja igapäevaelus kerkivate probleemidega toimetulekul. 

- Suurenenud rõhuasetus ennetustegevusele, varajasele märkamisele - informatiivsete ja 

praktiliste tundide läbiviimine võimalikult paljude klasside seas. 

- Vajadusel põhjaliku koostöö tegemine lapse tugivõrgustiku ja teiste erialaspetsialistidega 

(lastekaitse, psühholoogid, psühhiaatrid, väljaspool kooli töötavad organisatsioonid jne). 

- Koolitajate kutsumine väljastpoolt oma maja, et toetada ja motiveerida nii õpilasi kui 

õpetajaid. 

- Tähelepanu pööramine teaduspõhisele õppeprotsessi juhtimisele kaasaegse õpikäsituse 

rakendamisel. Personaalse hariduse, ennastjuhtiva õppija, õpimotivatsiooni ja arukate 

õpistrateegiate fookuses hoidmine. 

- Hästi toimiva kogupäevakooli mudeli tegevustega jätkamine. 

 

Tugevused 

 

- Õpitee mentorite töökvaliteet on tõusnud (tagasiside ja rahulolu küsimustiku tagasiside). 

 

Parendamist vajav valdkond 

 

- Teadlikkuse tõstmine lapsevanemate seas, teenuste pakkumine ja võimalused koolis.  

- Kovisioonide korraldamine meeskonnale. 

 

Kooli ja kodu hea koostöö üheks aluseks on õpilastega läbiviidavad arenguvestlused. 

Arenguvestlusi viivad läbi klassijuhatajad. Algklasside õpilaste puhul osaleb arenguvestlusel ka 

lapsevanem. Vanemates klassides võib lapsevanem arenguvestlusel osaleda – kool soosib 

lapsevanema osalust. 

Lastega seotud murede lahendamise osas on kool lapsevanematele väga avatud. Kõik 

pöördumised registreeritakse ning nendele vastatakse. Vajadusel kutsutakse erimeelsuste 

lahendamiseks kokku ümarlaudu, millesse kaasatakse aineõpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi ja ka 

kooli personali. 

 

 

 

https://www.liikumakutsuvkool.ee/
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Kooli päevakava 

 

Kooli päevakava on kättesaadav kõigile kooli kodulehel. Päevakava sätestab tundide toimumise 

kellaajad, vahetunnid ning söögivahetunnid, õppetöö korraldamise muudatused tingituna 

madalast õhutemperatuurist, kehalise kasvatuse tundide korraldamise õues, kontrolltööde 

läbiviimise, huviringide ja õpiabirühmade töö korraldamise.  

Kool töötab kahes vahetuses.  

3.-9. klasside õpilaste koolipäev algab 8.30.  

1.-2. klasside õpilaste koolipäev algab paindlikult, vastavalt vabanevate klassiruumide 

võimalusele. Kool koostab tunniplaani, võttes aluseks Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse, 

Riikliku õppekava ning Tallinna Haridusameti ja Riigikontrolli ettekirjutused (august 2015). 

 

 

Õppetöö analüüs 

2016-2021 õppeaastate õppetöö tulemuste tabelid klasside ja kooliastmete kaupa on 

kättesaadavad iga õppeaasta üldtööplaanis. 

Õppeedukus on vaadeldava 5 õppeaasta jooksul 1.-8. klassides olnud valdavalt 100%, eranditeks 

on 2017/2018 õppeaasta 98%, kui 3 õpilast ei sooritanud täiendavat õppetööd ja 2018/2019 

õppeaasta 96,6%, kui 4 õpilasel jäi täiendav õppetöö sooritamata. 

Täiendavale õppetööle jäi 2016/2017 õppeaastal 5 õpilast, 2017/2018 õppeaastal 6 õpilast, 

2018/2019 õppeaastal 6 õpilast, 2019/2020 õppeaastal 3 õpilast, 2020/2021 õppeaastal 4 õpilast. 

Arvestades õpilaste ülarvu, on täiendavale õppetööle jäänud õpilaste arv väike, mis annab märku 

sellest, et aineõpetajad arvestavad kaasava hariduse põhimõtteid ning suudavad hinnata õpilasi 

nende võimete kohaselt. 

Klassikursuse kordajaid oli 2016-2021 õppeaasta peale kokku 4 (3 õpilast 2016/2017 õppeaastal 

ja 1 õpilane 2020/2021 õppeaastal), kõik 9. klassides. Kõik klassikursust kordama jäänud õpilased 

ei täitnud koolikohustust. 

Rõõmustavalt palju on kiituskirjaga lõpetanud õpilasi, seda eriti 2.-3. klassides. 1. klasside 

õpilased saavad kiituskirjad oma klassiõpetajalt kujundava hindamise põhimõtteid järgides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Kiituskirjaga lõpetanud õpilased kooliastmete kaupa  
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9. klasside õppeedukuse %  oli madalam kui 100% 2019/2020 õppeaastal (93,1%), 2016/2017 

õppeaastal (97,2%) ja 2020/2021 õppeaastal (98,6%), mil õpilased  lõpetasid põhikooli 

aastahindega ‘2’.  Kõigil juhtudel oli tegemist õpilastega, kellel oli raskusi koolikohustuse 

täitmisega.  

Kõik Rahumäe kooli lõpetajad on jätkanud õpinguid gümnaasiumis, keskkoolis või 

kutseõppeasutuses. 

Põhikooli lõpueksamid 

Ülevaatlikud tabelid 9. klassi lõpueksamite tulemuste kohta on esitatud iga vaadeldava õppeaasta 

(2016-2021) üldtööplaanis. 

2019-2020 õppeaastal lõpueksameid ei toimunud COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorra 

tõttu vabariigis. 
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9. klassi lõpueksamite tulemusi kajastavad alljärgnevad diagrammid. 

 

 
 

 
 

2020/2021 õppeaasta madalamaid eksamitulemusi eesti keeles ja matemaatikas võib seostada 

sellega, et põhikooli lõpueksamite tulemused ei olnud põhikooli lõpetamise otsuse tegemise 

aluseks. Kooli lõpetamiseks pidi õpilane sooritama eesti keele, matemaatika ja valikeksami. 

Põhikooli lõpueksamite ja põhikooli koolieksamite hindamistulemused esitati protsendina 

maksimaalsest tulemusest. 

Oli selgelt tajutav, et osad õpilased ei pingutanud tänu sellele piisavalt ning neil puudus 

motivatsioon anda endast parim. 
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Alljärgnev diagramm toob välja selge tendentsi põhikooli lõpueksami valikainete osas. 

Ülekaalukalt valitakse valikeksamiks inglise keel, mis kaalub üles kõik ülejäänud õppeained ning 

esitab eksamit läbiviivatele õpetajatele suure väljakutse, kuna eksam toimub kuni kolmel päeval 

(kirjalik ja suuline osa) ja on väga ajamahukas. 

 

 
 

Hinnete statistika eKooli põhjal. 

Ülevaatlikud tabelid aastahinnete kohta klasside kaupa on esitatud eraldi iga õppeaasta (2016-

2021) üldtööplaanis. 

Kõikide klasside keskmine aastahinne on 5 õppeaasta lõikes enam-vähem sama, olles madalaim 

(4,3) 2019/2020 õppeaastal ja kõrgeim (4,6) 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastal.  

Valdav osa Rahumäe põhikooli õpilastest on huvitatud headest õpitulemustest ning pingutavad 

selle nimel. 

Puudumised ja hilinemisid õppetööst eKooli põhjal. 

Õpilaste puudumiste ja hilinemiste statistika eKooli põhjal on ülevaatlikult esitatud iga õppeaasta 

(2016-2021) üldtööplaanis. 
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Järgnevad diagrammid annavad võrdleva ülevaate 2016-2021 õppeaasta puudumiste kohta 

kooliastmeti 

 

 
 

 

 

 

 
 

Diagrammide põhjal võib järeldada, et puudumiste arv on vaadeldava 5 aasta aastate jooksul 

tasapisi langenud. 2019/2020 õppeaasta järsk langus ning 2020/2021 õppeaasta väiksemad 
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puudumiste arvud näitavad ebastabiilset õppeperioodi, kui Eestisse jõudis COVID-19 pandeemia 

ning õpilased pidid pikalt viibima distantsõppel.  

2016-2021 õppeaastate hilinemised 

 

 
 

Hilinemiste osas on vaja teha paremat selgitustööd lapsevanemate ja õpilaste seas ja tihendada 

kontrolli koolimaja välisukse juures. 

Tasemetööd 

Tasemetööde eesmärk on hinnata õppeaine riikliku õppekava valdkonnapädevuste ja 

õpitulemuste omandatust selleks, et  

- anda õpilasele, vanemale, õpetajale ja riigile võimalikult objektiivset ja võrreldavat 

tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest; 

- selgitada, kuidas õppe tulemuslikkus ning kooli panus õpilaste edasijõudmisse on ajas 

muutunud; 

- anda riigile informatsiooni hariduspoliitiliste otsuste tegemiseks; 

- toetada riikliku õppekava rakendamist ning suunata e-tasemetöö sisu ja vormi kaudu 

õppeprotsessi. 

Tasemetöö on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend, mis annab ülevaate, milliste 

teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba väga 

edukad. Tasemetöö ülesannete lahendamise kohta antakse sõnaline tagasiside komel tasemel: 

väga hea, osaliselt hea või nõrk. 

Aastatel 2016-2019 toimusid tasemetööd I ja II kooliastme lõpus 3. ja 6. klasside õpilastele. 

Tasemetööd toimusid maikuus. Järk-järgult algas elektroonsete tasemetööde katsetamine. 
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2016/2017 õppeaastal toimusid 3. klasside tasemetööd eesti keeles ja matemaatikas. Tööd 

sooritati paberkandjal. 

Kõik 6. klasside õpilased osalesid eesti keele ja 9 valimi õpilast ajaloo ja ühiskonnaõpetuse e-

tasemetöös. Matemaatika tasemetöö toimus paberkandjal. 

2017/2018 õppeaastal sooritasid tasemetöö eesti keeles ja matemaatikas kõik 3. klasside õpilased. 

6. klasside matemaatika tasemetöö riiklikusse valimisse Rahumäe Põhikooli õpilased ei kuulunud 

ning aineõpetajad ei pidanud tasemetöö sooritamist vajalikuks. 

6. klassi eesti keele e-tasemetöös said Rahumäe põhikooli õpilased Eesti keskmise tulemuse. 

Lisaks osalesid 3. ja 6. klassid suhtlus- ja enesemääratluspädevuse  ning õpi-ja 

enesemääratluspädevuse elektroonsetes testides. 

2018/2019 õppeaastal sooritasid tasemetöö eesti keeles ja matemaatikas kõik tasemetöö 

toimumise päeval koolis olnud 3. klasside õpilased.  

6. klasside matemaatika tasemetöö riiklikusse valimisse Rahumäe põhikooli õpilased ei 

kuulunud ning tasemetööd ei sooritatud. Eesti keele tasemetöö sooritasid 14 valimisse kuulunud 

õpilast. 

Rahumäe põhikool osales 4. ja 7. klassi loodusõpetuse e-tasemetöö katsetamisel. 

2019/2020 õppeaastal toodi tasemetööd üle II ja III kooliastme algusesse sügisel. Kõik 

tasemetööd toimuvad sellest ajast alates elektroonselt. 

Kooli juhtkonnaga võtsime alates 2019/2020 eesmärgiks, et tasemetöö sooritavad kõik 4. ja 7. 

klasside õpilased, kes tasemetöö päeval koolis on, sest tasemetöö tegemine annab õpilastele hea 

kogemuse arvutiga sinasõbraks saamisel ja võimaldab õpilastel enda võimed proovile panna. 

Tagasiside õpilastelt on olnud positiivne ja endi sõnul annavad nad endist parima. Samuti peavad 

õpilased tasemetöid huvitavateks ja arendavateks. 

2019/2020 õppeaasta kevadel oleksid pidanud 3. ja 6. klasside õpilased sooritama tasemetöö eesti 

keeles, kuid Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra tõttu jäi tasemetöö ära. 

  

4. ja 7. klassid osalesid loodusõpetuse elektroonilises tasemetöös, millega hinnati õpilaste 

loodusteaduslikku kompetentsi.  

4. klassidest osales 76 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 41 minutit.  Enim 

saavutatud tasemed oskuste järgi: teadmised -  kõrgtase,  analüüsioskused – kesktase, 

kavandamisoskused – kõrgtase, tõlgendamisoskused -  nulltase.  

7. klassidest osales 77 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 45 minutit.  Teadmiste 

puhul saavutati kõige sagedamini tipptase.  

Enim saavutatud tasemed oskuste järgi: analüüsioskused -  tipptase, kavandamisoskused – 

tipptase, tõlgendamisoskused - null- või algtase.  
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2020/2021 õppeaasta sügisel toimusid 4. ja 7. klasside tasemetööd looduõpetuses ja 

matemaatikas. 

4. klassi loodusõpetuse elektrooniline tasemetöö toimus 23.-24.09.2020. 

Osales 78 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 34 minutit.  

Õpilasete jaotumine neljal loodusteaduste õpitulemusi kirjeldaval tasemel oli järgmine: 

 
4. klassi matemaatika elektrooniline tasemetöö toimus 30.09-01.10.2020. 

Osales 82 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 25 minutit. 

 

7. klassi loodusõpetuse elektrooniline tasemetöö toimus 21.-22.09.2020. 

Osales 66 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 43 minutit.  

Õpilasete jaotumine neljal loodusteaduste õpitulemusi kirjeldaval tasemel: 

 
7. klassi matemaatika elektrooniline tasemetöö toimus 28.-29.09.2020. 

Osales 72 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 38 minutit. 

 

8. klassid osalesid digipädevuse elektroonilises tasemeteöös, mis toimus 17.-21.05.2021. 
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Osales 77 õpilast. Keskmine ajakulu testi täitmisel oli 43 minutit. 

 

Tasemetöö sooritamine on õpilase jaoks hariv ja vajalik, et tal oleks võimalus enda teadmisi ja 

erinevaid pädevusi proovile panna. Õpilased suhtuvad tasemetöösse täie tõsidusega ja paljud 

neist kordavad enne tasemetööd iseenda jaoks õpitud materjali üle. 

Tasemetöö kohta saadav tagasiside aitab õpetajal seada edasised fookused oma töö 

planeerimisel ning annab õpilasele heatahtliku ülevaate tema tugevuste ja parendamist vajavate 

oskuste kohta. 

Loovtööd 

2016/2017 õppeaastal sooritasid lõputöö nii 8. kui 9. klasside õpilased. Kooli õppekavasse tehti 

vastavasisuline parandus eesmärgiga viia lõputöö sooritamine 2017/2018 õppeaastal  senise 9. 

klassi asemel 8. klassi, et vähendada 9. klassi lõpetamise pinget ja anda õpilastele rohkem aega 

lõpueksamiteks valmistumiseks. 

2016/2017 õppeaastal sooritas lõputöö 8. klassides 74 õpilast, neist olid 24 uurimistööd ja 50 

loovtööd. 9 õpilase loovtöö kaitsmine jäi 9. klassi lõppu,  ühtlasi Kaunite Kunstide õppetooli 

lõputööks. 1 õpilasel jäi lõputöö sooritamata. 

9. klassides sooritas lõputöö 74 õpilast, neist 25 uurimistööd ja 44 loovtööd. 2 õpilasel jäi lõputöö 

sooritamata klassikursuse kordama jäämise tõttu ning 1 õpilase lõputöö hinnati mittearvestatuks. 

  

2017/2018 õppeaastal sooritasid uurimis- ja loovtööd hindega A (arvestatud) 77 kaheksandate 

klasside õpilast. 

9. klasside 9 õpilast kaitsesid oma loovtööd Kaunite Kunstide õppetooli juures. 

Loovtööd jäid esitamata 3 õpilasel ning said hinnanguks MA (mittearvestatud). Töö esitati uuesti 

2019. aasta kevadel koos 8. klasside õpilastega. 

Haridustehnoloogi juhendamisel toimus esimest korda loovtööde üleslaadimine Google 

Classroomi virtuaalses klassiruumis. Selline tööde kokkukorjamine ühtsesse keskkonda õigustas 

ennast ning sama süsteemiga otsustati jätkata. 

 

2018/2019 õppeaastal hinnati hindega A 61 õpilase tööd. Samuti kaitsesid oma tööd eelmisel 

õppeaastal MA saanud 3 õpilast. 12 õpilase tööd hinnati hindega MA. 

Haridustehnoloog Triinu Pääsik viis läbi tagasiside küsimustiku loovtööde kohta nii õpilaste kui 

juhendajate seas. 

Loovtööde sooritamise protsess on 2018/2019 õppeaastal pidevas arengus. Haridustehnoloogi 

eestvedamisel koostatakse õppeaasta peale loovtööde ajakava, mis aitab õpilastel ja õpetajatest 

juhendajatel oma aega paremini planeerida ja jagab loovtöö koostamise etappideks. Nii peavad 

õpilased oktoobriks valima teema ja juhendaja ning novembris toimub teema ja juhendaja 

kinnitamine mõlemapoolse allkirjaga. Esimest korda toimub novembri alguses loovtööde ideede 

festival, kus iga õpilane peab oma ideed tutvustama kaasõpilastele ja õpetajatele endavalmistatud 

plakati näol. Loovtöö vahehindamine komisjoni poolt toimub jaanuaris, et selgitada välja, kui 
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kaugel töödga ollakse. Loovtöö esitamine toimub aprilli alguses ning paari nädala pärast 

kaitsmine komisjoni ees. 

2019/2020 õppeaastal registreeriti 74 loovtööd. Eestis kehtestatud eriolukorrast tulenevalt ei 

toimunud loovtööde kaitsmist komisjoni ees. Loovtöö arvestamine/mittearvestamine jäeti 

õppenõukogu otsusega juhendava õpetaja pädevusse. Hinde “arvestatud” (A) sai 53 tööd. 8. 

klasside õpilastest 14 esitavad ja kaitsevad oma töö järgmisel õppeaastal.  

28. mail esmakordselt toimunud loovtööde e-festivalil olid 8 loovtöö autorit nõus enda tööd Zoom 

keskkonnas tutvustama. Nende esinemist jälgis 42 õpilast-õpetajat. Loovtööde juhendajateks oli 

33 töötajat, kellest 12 olid juhendajaks esmakordselt.  

Originaalsuse poolest eristusid järgmised tööd: Alexa (häälabilise) programmeerimine,  

viikingilaeva mudeli ehitamine, IT-klubi loomine, seinamaaling kooli sümboolika ja ajalooga QR 

koodidega.  

Populaarsed teemad läbi aastate:  võrri/ jalgratta restaureerimine,  tantsuvideod, 

omaloomingulised muusikapalad, riiete taaskasutus, puidust esemete meisterdamine, 

kooliürituste (sh võistluste) korraldamine, keraamiliste esemete valmistamine Kaunite Kunstide 

õppetooli juures. 

 2020/2021 õppeaastal registreeriti 62 loovtööd. Tulenevalt COVID-19 pandeemia olukorrast ei 

toimunud juba teist aastat loovtööde kaitsmist komisjoni ees. Loovtööde hindamiseks loodi 

seitsmeliikmeline hindamiskomisjon. Hindamiskomisjonile esitati 62 loovtööst hindamiseks 48. 

Hinde A sai hindamiskomisjoni poolt lõpptulemusena 46 tööd. Järgmisel õppeaastal kaitsmiseks 

jäi 16 loovtööd ning 20 õpilast peavad oma töö uuesti esitama. 

Loovtööde juhendajateks oli 25 kooli töötajat. 

 

Teemadena olid jätkuvalt populaarsed erinevad puidust meisterdamised, ehitused ja 

restaureerimised. Teine populaarne valdkond oli kunst ja käsitöö, mille raames valmistati 

riidekotte ja kleite, ehteid jms. Esitati ka erinevaid omaloomingulisi raamatuid. Projektidega tulid 

välja mitmed minifirmad ja üks üritus korraldati COVID-19 tõttu veebipõhiselt.  Tehti nii 

muusikapalasid, treeningvideosid kui loodi õppematerjale. Esmakordne oli skimboardi ja 

trikiratta obstaakli ehitamine.  Uurimistööna esitati 3 tööd, mille teemadeks olid distantsõpe 

COVID-19 perioodil, sport ning toitumine. 

Õpilastele korraldati õppeaasta jooksul mitmeid info- ja koostööseminare, et neid loovtöö 

protsessis toetada, motiveerida ja aidata. Enamasti toimusid kohtumised veebipõhiselt. Sarnased 

kohtumised toimusid ka juhendajatele. Uuendusena toimus jaanuaris juhendajapoolne 

vahehindamine, et anda juhendatavale esmane tagasiside olemasoleva töö kohta ning soovitusi 

edaspidiseks. 

Esitamata jäänud tööde peamiseks põhjuseks oli distantsõppest ning COVID-19 tingitud 

piirangud. 
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Olümpiaadid 

Ülevaatlikud tabelid olümpiaadide tulemuste kohta on esitatud eraldi iga õppeaasta (2016-2021) 

üldtööplaanis. 

2016/2017 õppeaastal osalesid õpilased olümpiaadidel järgmistes õppeainetes: geograafia, eesti 

keel, käsitöö ja kodundus, bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, 7. klasside õpioskuste 

võistlus. 

Parimad tulemused: käsitöö ja kodundus - Tallinna ülelinnaline voor 1. koht, 9. klass; 7. klasside 

õpioskuste võistlus – Tallinna ülelinnaline voor, 6. koht; eesti keel – Tallinna piirkonnavoor 20.-

21. ja 23. koht. 

 

2017/18 õppeaastal osalesime eesti keele, ajaloo, füüsika, matemaatika, bioloogia ja keemia 

olümpiaadidel. Tallinna piirkonnavoorude parimad tulemused: eesti keel (9. klassi õpilane, 35. 

koht), bioloogia (8.b klassi õpilane, 28. koht).  

Ülejäänud õppeainetes koolivoorudest edasi ei pääsetud. 

 

2018/2019 õppeaastal võtsid Rahumäe põhikooli õpilased osa eesti keele, tehnoloogiaõpetuse, 

inimeseõpetuse, füüsika, bioloogia, keemia, matemaatika, lingvistika ja 5.klasside õpioskuste 

olümpiaadidest. Tallinna piirkonnavoorudesse jõuti eesti keeles (9.a klassiõpilane, 39.-40. 

koht), tehnoloogiaõpetuses (7.b klassi õpilane, 24. koht), inimeseõpetuses (8.a klassi õpilane, 8. 

koht; 7.b klassi õpilane, 11. koht; 6.a klassi õpilane, 14.koht) ja 5. klasside õpioskustes (5.a 

klassi meekond, 11. koht). 

Ülejäänud olümpiaadid piirdusid koolivoorudega. 

 

2019/2020 õppeaastal osalesid õpilased emakeele, bioloogia, geograafia, matemaatika, 

informaatika, füüsika ja ajaloo olümpiaadidel. 

Parimad tulemused Tallinna piirkonnavoorudes olid järgmised: emakeel (9. klassi õpilane, 16.-

17. koht), geograafia (9.a klassi õpilane, 58. koht), matemaatika (7.a klassi õpilane, 6.-7. koht). 

Bioloogias ja informaatikas kutsuti õpilased piirkonnavooru, kuid nad ei osalenud seal. 

 

Matemaatika ainevõistlusel ’Nuputa’ võitis 7. klasside võistkond märkimisväärse 4. koha. 

 
Õpilased osalesid üleriigilisel lingvistikavõistlusel Kiil. 5. klassi õpilane saavutas 7.koha ning 6. 

klassi õpilane 10. koha ( kokku osalejaid tublisti üle kahesaja). 

 
2020/2021 õppeaastal võtsime osa füüsika, matemaatika, eesti keele, inimeseõpetuse ja bioloogia 

olümpiaadidest. 

Füüsikas võitis 9.a klassi õpilane Roosi Katarina Värv vabariiklikus lõppvoorus 1. koha. 

Tallinna piirkonnavoorude parimad tulemused olid: füüsika (8.a klassi õpilane, 7. koht; 9.a klassi 

õpilane, 2.-3. koht), eesti keel (9.a klassi õpilased, 12. ja 16. koht), inimeseõpetus (7.a klassi 

õpilane, 5. koht; 8.a klassi õpilased, 6. ja 10. koht), matemaatika (7.a klassi õpilane, 35.-37. koht). 
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Aineõpetaja otsusel ei osalenud kool keemia ja geograafia olümpiaadidel. 

 

Olümpiaadidel osalemine on üheks meie kooli prioriteediks. Kooli juhtkond julgustab 

aineõpetajaid oma õpilasi olümpiaadidele saatma, et õpilaste head teadmised erinevates 

õppeainetes avalduksid ning õpilased teeksid jõukohaseid ning väljakutseid esitavaid pingutusi 

oma teadmiste proovile panemisel. 

Õpilaste arv, kes soovivad olümpiaadidel esineda, on suhteliselt suur. Aineõpetajad annavad 

reeglina võimaluse igaühele, kes soovi avaldab. Sellest tuleneb ka suur koolivoorudes osalejate 

arv ning väike protsent neid õpilasi, kes jõuavad edasi piirkonnavoorudesse. 

Olümpiaadid on hea võimalus koolil tõeliste talentide avastamiseks.  

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid: 

-  õpilaste õpimotivatsiooni hoidmine; 

-  õppevara täiendamine ja kaasajastamine; 

-  uute hindamismudelite rakendamine; 

-  õpilastele eelduste loomine elus toimetulekuks, sh üldtunnustatud eetilised väärtushinnangud 

ja sotsiaalsed oskused; 

- anda õpilasele baas ja valmisolek elukestvaks õppeks, kujundada efektiivsed õpioskused ja – 

strateegiad; 

- suunata õpilast ennastjuhtivaks õppijaks;  

- igal õpilasel on võimalus leida oma vajadustele, huvidele ja võimetele vastav õppimisvõimalus 

(huvitegevus, individuaaltunnid, konsultatsioonid, psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine, 

õpiabi); 

- digipädevuse arendamine; 

- vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulek. 

 

Otsustav roll on õpetajal: 

-  õpetaja on eeskujuks ja lähtub oma töös kutse-eetikast; 

- õpetajal on õigus oma tööd teha loominguliselt ja valida ise õppe-eesmärkidest tulenev 

metoodika; 

-  õpetaja on vastutav õppekava täitmise eest ja tal on aruande kohustus kooli juhtkonna ees; 

- õpetajate enesetäiendamise toetamine, õpetajate suunamine kasutama veebipõhiseid 

õppematerjale; 

-  kõigil tasanditel toimiv koostöö; 

- aktiivõppe ja õppimisega seotud tegevuste arendamine; raamatukogu rolli suurendamine; 

      - õpilaste toetamine edasiõppimist puudutavate otsuste tegemisel (kutsekomisjon); 

- psühholoogilise ja sotsiaalteenuse tõhustamine; 

- õpiabi pakkumine õpilastele, kellel on raskusi ühes või mitmes aines; 

- õppe- ja kasvatustegevuse toetamine läbi huvitegevuse; 

- digipädevuse arendamine; 

- vaimse tervise probleemide märkamine ja nendest informeerimine. 
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 Õppe-kasvatustegevuse tugevused: 

- head õpitulemused; 

- kättesaadav õpiabi ja nõustamine, probleemide lahendamine läbi spetsialistide ja 

vanemate ühisnõupidamiste („ümarlauad“); 

- matemaatika ja emakeele  järeleaitamine nõrgematele õpilastele; 

- laialdane huvitegevuses osalemise võimalus koolis; 

- tegus õpilasesindus; 

- õppevara täiendamine ja kaasajastamine. 

Parendamist vajab:  

- informatsiooni täpsem ja kiirem vahendamine erinevate osapoolte vahel: õpetaja – õpilane 

– lapsevanem; 

- iga õpilase õpimotivatsiooni hoidmine; 

- kaasava hariduse rakendamine õpetajatöös. 

 

3.6. Infotehnoloogia 

 

Haridustehnoloogilise töö  põhimõtted ja eesmärgid: 

- Igakolmapäevaselt toimuvad  "Haridustehnoloogi minutid" kell 15.15 Wifis 

(arvutiklassis) õpetajate digipädevuste tõstmise eesmärgil. Sisekoolitused sisaldavad 

erinevate digikeskkondade kasutamisõpetust, vajaduspõhist õpetajate nõustamist ja uute 

keskkondade tutvustamist.  

- Kool kasutab  eKooli. 

- Kool on liitunud Google Education paketiga.  

- Veebitunnid toimuvad Google Meet vahendusel. Välja on arendatud veebitunni hea tava 

juhised. 

- Distantsõppe läbiviimisel kasutame veebitunni (Meet) tunniplaani ja distantsõppe 

nädalaplaane. 

- I, II ja III kooliastme e-õpikeskkonnaga jätkamine Google Classroomis.  

- III kooliastme õpetajatega koostöös alustada uuesti Moodle kasutamist õppetöös.   

- Tunni rikastamiseks kasutavad õpetajad Opiqut, Avita mälupulka ja erinevaid 

veebikeskkondi.  

- Õpetajatele kontode loomine Microsofti. Tutvumine keskkonnaga. Õpilaste liitmine jääb 

tulevikku. 

- Vajaduspõhiste uuenduste sisseviimine (2x Konftel tehnika ja õpetaja tingimuste 

parendamine) Wifi klassis ja auditooriumis. 

- Jätkame teist aastat ülekoolilise DigiTaibu viktoriinisarjaga (osaleb 18 klassi, toimub 9 

vooru). 

- Õpilaste kaasamine küberturbealastesse (vabariiklikud ja rahvusvahelised) võistlustesse. 

- Uue kodulehe ülesseadmine. Kodulehe arenduse ja sisuloomega tegelemine kaasates 

õpetajaid. Koostöö disainiagentuuriga Velvet. 

- Uus projektor ja ekraan kooli saalis.  

- Meediatiimi tööga jätkamine ja arendamine läbi õpilasesinduse läbi. 

- Kool on esitanud Tallinna linnale vajadused IT vahendite osas. Väikesesse majja soovime 

3 komplekti ja suurde majja igale korrusele 1 komplekti arvuteid + klassitäis arvuteid 

wifiklassi. 
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  Laua- 

arvuti 

Süle- 

arvuti 

Tahvel-

arvuti 

Smart- 

tahvel 

Dok- 

kaamera 

Printer 

 

 

Klassiruum  63  31 0  7   2  8  

Wifi-klass 0   33  30  0  0  0  

Õpetajate 

tuba 

 4  0  0  0  0  2  

Adminis-

tratsioon 

 7  11  0  0    6  

Raamatukogu  4  0  0  0    1  

Õpetajate  

kasutuses 

 0  21  3  0    0   

  

3.7. Huvitegevus 

 

Meie kooli huvitegevust iseloomustab tugevate traditsioonidega, mitmekülgne ja õpilasalgatusi 

toetav huvitöö, laiapõhjaline ringitegevus ja tegus õpilasesindus (ÕE). 

Huviharidus mõjutab inimest kogu elukaare vältel. Peame tähtsaks, et kõigile õpilastele on loodud 

avarad arenguvõimalused ja kättesaadav mitmekülgne huviharidus. 

Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis. Õppimine ja huvitegevus on 

loodud üheks tervikuks, võimaldades huviringides osaleda vastavalt tunniplaanile, kas enne või 

pärast tunde. Lapsed saavad osaleda kooli tavaringides ja Kaunites Kunstides. 

Viimase viie aasta jooksul oleme avanud stabiilselt umbes 20 tasuta huviringi.  Kõige rohkem 

tasuta huviringe avasime 2019/2020 õppeaastal, 26. Juurde tulid ringid, mis said avatud tänu 

projektidele. 

Populaarsemad ringid on loovusring, erinevad koorid, ettevõtlusring ja rahvastepall.  Koorid on 

alati osalenud laulupidudel.  

Aasta aastalt oleme püüdnud rohkem lõimida ringitegevust koolis toimuvate traditsiooniliste 

üritustega.  

 

Alates 2020. a (COVID) kevadest on ringitegevus olnud eklektiline ja töö on muutunud rohkem 

individuaalsemaks. Viimastel aastatel on muutunud ringides osalemine hajusamaks ja lapsed on 

langenud mugavustsooni (ei huvita). Ringijuhtidega rääkides on neil raskem lapsi ringidesse 

tagasi saada. 

Meie kooli õpilasesindus on klasside poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus. 

Alates 2020. a moodustasime ÕE liikmetest valdkonnapõhised tiimid - meediatiim (2019), 

kultuuritiim, sporditiim, kunstitiim, valguse- ja helitehnikutetiim. Noortele on antud võimalus 

luua, vastutada, kogeda ja turvaliselt eksida ja kogemustest õppida, olemas on tugi täiskasvanute 

poolt (mentorid). Kõige paremini on tööle hakanud meediatiim, kellel on ajaline eelis (alustas 

2019) ja kellel on olukorrast tingitult (COVID) kõige rohkem tegemisi. Praegune aeg ei toeta 
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tiimide tööd, kuna pidevalt tuleb ümber mängida ja sellega kaob õpilaste motivatsioon. 

Videokeskkonnas toimunud koosolekud ei toetanud ürituste organiseerimist, vajaka jäi otsesest 

suhtlusest. 

Palju planeeritud suuri üritusi on ära jäänud.Samas andis uus olukord tõuke tegutseda ja mõelda 

teisiti. Oleme leidnud erinevaid digilahendusi ürituste ülekandmiseks. Silmapaistva 

videolavastuse suutsime läbi viia Rahumäe kooli 110. aastapäeva tähistamisel õues.  

Kool on liitunud Liikuma Kutsuva Kooliga, mis on kooliellu lisanud juurde palju põnevust ja 

liikumist - siseterviserada ja võimalusterohke õueala. 

Meil on töötav ja mõtestatud kogupäevakool. 

Raamatukogu on viimase paari aasta jooksul kaasajastatud ja ümber disainitud, oma panuse 

andsid tarbekunstiring ja kunstitiim. Nüüd toimub seal üritustesari “Lugemine loeb.” 

Koolielu hoiab endas kõiki tegemisi, mis ühest koolist õige kooli teeb. 

 

Tugevused 

 

- Laiapõhjaline ringitegevus. 

- Traditsiooniliste ürituste võrgustik. 

- Valdkonnapõhine õpilasesindus (tiimid), mentorid. 

- Liikuma Kutsuva Kooliga ühinemine. 

- Kogupäevakooli projektis osalemine ning selle arendamine. 

- Kogupäevakooli mudeli raames varasemate tegevustega jätkamine, pakkudes neid 

kvaliteetsemalt ning suuremahulisemalt, kaasates sel aastal veelgi rohkem peresid. 

- VAU ruumi õppe- ja mänguvahendite täiendamine. 

- Õpilaste suunamine rohkem kasutama õuesõpet ja vaba aja veetmist värskes õhus. 

- Tehnoloogiaringi kaasamine uue ja parema õuesõppe keskkonna loomisel. 

- Noorte vajadustega arvestamine ja nende kaasamine kooliruumi uuendamisse, et toetada 

õppijasõbraliku koolikeskkonna kujunemist ning keskkonnateadliku käitumise 

suurendamist. 

- Loovusringi ja pilliõppe ringi sidumine kogupäevakooli programmiga, mille eesmärk on 

kasvatada isemõtlev, ennast ja teisi mõistev ning austav noor inimene, kelle maailmapilt 

on avatud, ning kes näeb igas sündmuses pigem võimalusi kui takistusi. 

- Mängujuhtide huviringi ellukutsumine, mille olemasolu on õpilased oodanud, kuid 

eriolukordade tõttu pole aktiivselt käima läinud. Siin saame otseselt panustada koolirõõmu 

püsivusse. Õnnelik õppija on teadlik oma tugevustest, soovidest ja võimalustest, millest 

lähtuvalt on kujundatud loov, paindlik ja mitmekesiste valikuvõimalustega sujuv õpitee 

ning aitab vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski. 

- Õpilaste suunamine rohkem kasutama õuesõpet ja vaba aja veetmist värskes õhus. 

- Soovime jätkata tööd kolme ringijuhi ametikohaga (teenust osutavad kooli ringijuhid ja 

pedagoogid), et pakkuda rohkem individuaalset lähenemist ning kaasata kõigi 

kooliastmete õpilasi. Lisaks saame pakkuda HEV õpilastele just nende eripäradest 

lähtuvalt tegevustes osalemist. Individuaalne ja paindlik lähenemine on aidanud kaasa 

mitmete probleemide lahendamisele. Samuti oleme saanud pakkuda abi õpetajatele 

õpilase rahustamiseks kui ka üks-ühele õppimisel ning võimestada ka andekaid lapsi. 

 

Parendamist vajab 

 

- Huvitegevuse suurem sidumine õppetööga. 

- Võimalikul distantsõppe perioodil läbimõeldum ja planeeritum huvitegevuse 

korraldamine. 



32 
 

- Õpilaste suunamine rohkem kasutama õueala vahetundides, mängujuhtide koolitus. 

- Koostöö noortekeskustega, kes võiksid organiseerida vahetunde. 

- Parandada noorte kaasatust otsustesse (kaasav eelarve). 

- Koolitada noori toime tulema uute digiväljakutsetega.     

 

 

 

 
 

Tallinna Rahumäe Põhikooli kaunite kunstide huvitegevust viivad läbi professionaalsed 

ringijuhid. Ringijuhtide, õpetajate ja juhtkonna koostöös lõimitakse õppe- ja huvitegevust 

ühtseks tervikuks kogu kooliaasta vältel. 

Kaunite Kunstide 2019/2020 õppeaasta algul osales huviringides 574 õpilast 1.-9. 

klassidest. Eriolukorrast tingituna jäid ära kaunite kunstide lõpuüritused kui ka 

väliüritused, millest kaunite kunstide õpilased igal aastal osa on võtnud. 

Kaunite Kunstide 2020/2021 õppeaasta algul osales huviringides 403 õpilast 1.-9. 

klassidest. Teisest poolaastast eriolukorrast tingituna ei saanud jätkata vilistlased ja 

täiskasvanud ning erinevate klasside õpilaste segagrupid (nt showtants).  Esimesel ja teisel 

poolaastal jäid eriolukorrast tingituna ära väliüritustel osalemised. 

Järgnevad tabelid toovad välja osavõtjate arvu huviringide kaupa alates õppeaastast 2018. 
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Kaunite kunstide 2021/2022 õppeaasta algul osaleb huviringides 386 õpilast 1.-9. klassidest.  

 

 
 

Kaunid kunstid jätkavad koostöös õpetajate ja juhtkonnaga õppe- ja huvitegevuse lõimimist 

ühtseks tervikuks kogu kooliaasta vältel. Loovülesannete loomisel tuginetakse põhikooli 

riiklikule õppekavale, et toetada õpilase õpipädevuste kujunemist. 

Kaunite kunstide oluline eesmärk on kaasa aidata noore inimese isiksuse arenemise 

terviklikkusele - osaleda noorte tantsupeol aastal 2022, jätkata aktiivset osalemist koolisisestel 

üritustel kui ka koolivälistel üritustel. 
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3.8. Projektid  

 

Ülemaailmse pandeemia kiuste ja tingimustes sai Saksamaa partnerkooli juhtimisel lõpuni viidud 

Erasmus+ strateegilise koostöö raames teostatud projekt „Technopoly-Meere - Wie kommt das 

Plastik ins Meer? Eine ökologische Betrachtung im tabletgestützten NW-Unterricht“. Ka on 

Tallinna Rahumäe Põhikooli õpetajad osalenud õpirännetel ja töövarjudena Erasmus+ projekti 

“Promotion of Cooperation and Synergy, Modernization of Teaching Methods, and Creation of 

an Inspiring Learning Environment to Support the Exchange of International Experience” raames. 

Tallinna Rahumäe Põhikool võtab ka vastu Euroopa sõpruskoolide õpetajaid ja pakub neile 

töövarjutamise kogemust.  

 

3.9. Koostöö 

 

Rahumäe PK koostööpartnerid 

- Kohalik OV ja riiklikud struktuuriüksused: Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Haridusamet, 

Nõmme Linnaosa Valitsus – nõustamine, abi õpi- ja käitumisraskustega õpilaste ja nende 

perede toetamisel ja nõustamisel, ühised ettevõtmised, abi paremate õpitingimuste 

loomisel, õpetajate ja õpilaste märkamine ja premeerimised. 

- OÜ Orfeum – toitlustamine kuni juuni 2021. 

- Baltic Restaurants Estonia AS - toitlustamine alates september 2021. 

- SA Kooli Tervishoid – kooli meditsiiniline personal. 

- SA Innove  – õpetajate koolitus, õpetajate, õpilaste ja perede nõustamine, lõpuklassi 

õpilaste testimine kutse-eelistuste osas ja neile individuaalse tagasiside andmine. 

- Ajaleht Nõmme Sõnumid – koolielu kajastamine. 

- Vilistlased – esinemised, tundide andmised, abi ürituste korraldamisel. 

- Lapsevanemad - esinemised, tundide andmine, abi ürituste korraldamisel. 

- Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tartu Ülikool – Rahumäe PK 

kui üliõpilaste praktikabaas. 

- Tallinna põhikoolid ja gümnaasiumid. 

 

Kutsesuunitluse eesmärgil alustasime Eesti Töötukassaga tihedamat koostööd aastal 2018. Meie 

koolis toimuvad terve õppeaasta vältel 9.klassidele 8 eripalgelist loengut ja töötuba 

karjäärispetsialisti eestvedamisel. Sellele järgneb õpilaste individuaalne nõustamine, mis annab 

noortele võimaluse arutada karjäärispetsialistiga personaalselt enda karjääri kujundamisega 

seotud küsimusi. 

Ühiskonnaõpetuse- ja klassijuhatajatunnis tutvuvad õpilased erinevate gümnaasiumite ja 

kutsekoolidega ning tutvustavad üksteisele õppimisvõimalusi peale põhikooli. 

Terve õppeaasta vältel külastame erinevaid koole ja kohtume oma kooli vilistlastega, kes jagavad 

infot õppimisest gümnaasiumis või kutsekoolis. 

Kevadel toimub koolis 9. klasside õpilastele kutsekomisjon, kus nad saavad end proovile panna 

ja oma edaspidiseid õpiteesid tutvustada. 

 

Tugevused 

 

- Aktiivsed lapsevanemad. 

- Hea koostöö kohaliku omavalitsusega ja riiklike struktuuriüksustega. 

- Koostöö mitmete erinevate haridusasutustega. 

- Vilistlaste huvi kooli vastu ja kooli abistamine. 
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Parendamist vajav valdkond 

 

- Lapsevanemate ja vilistlaste senisest suurem kaasamine. 

-   Aktiivsem koostööpartnerite kaasamine õppetöö tegevustesse. 

 

 3.10 Arengukavatöö 

 

Kooli sisehindamise tulemuste analüüside kokkuvõtete põhjal koostatakse kooli arengukava 

aastateks 2022-2026. 

Arengukavas seatakse prioriteedid ja eesmärgid viieks aastaks ning tuuakse välja tegevuskava 

valdkonniti. 

 

 Peamised edasised tegevused sisehindamise aruandest tulenevalt: 

- Otsuste vastuvõtmine lähtuvalt kooli põhiväärtustest ja kooli arengukavast. 

- Otsuste tegemisel arvestatakse kooli personali,  õpilasesinduse ja    

          lapsevanemate arvamustega. 

- Info liikumisel lähtutakse sellest, et see oleks optimaalne, arusaadav,     

     õigeaegne ja tuleks läbi infokanalite, mida õpetajad on  harjunud pidevalt    

    jälgima. 

- Regulaarselt viiakse läbi rahuloluküsitlusi õpilaste, vanemate ja kooli töötajate hulgas. 

- Kehtiva õppekava uuendamine ja täiendamine. 

- Individuaalsete õppekavade rakendamine. Kaasava hariduse põhimõtete järgimine. 

- Õpilaste ja personali turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside ja liikumise 

propageerimine, võimaluste loomine sportlikeks mängudeks kooli hoovis, õuesõppe 

keskkonna kujundamine, ennetav tegevus sõltuvusainete kasutamise vältimiseks. 

- Pedagoogide koostöö ainetevahelise integratsiooni tõhustamisel, ainealane             

enesetäiendamine (ainesektsioonid, koolitused); tööalane enesetäiendamine (HEV 

õpilased, digiõpe, ümberõpe), ohuolukordades käitumise koolitused. 

- Õpetajate tööanalüüsid (töö tulemuslikkuse hindamine), koostöövestlused. 

- Õppekäikude ja projektipäevade läbiviimine. 

- Tugisüsteemide toimimise tõhustamine, õpilaste nõustamine - ümarlauad, lapsevanemate 

nõustamine - ümarlauad. 

- Õpikufondi uuendamine vastavalt õppekava nõudmistele, raamatukogu põhifondi 

täiendamine õppekava toetavate teavikutega. 

- Õpilaste kohtumised erinevate gümnaasiumide ja kutsekoolide esindajatega, õppused 

teemal, kuidas end tutvustada uue kooli sisseastumiskomisjonile - kutsekomisjon. 

- Õpilaste individuaalne ja grupinõustamine, lapsevanemate nõustamine, klassijuhatajate ja 

aineõpetajate nõustamine erivajadustega õpilaste kohtlemisel ja toetamisel. 

- Õpiabi rühmade töö 1.-4. klassis, reaalainete abiõpe 2. ja 3. kooliastmes. 

- Ringi- ja huvitegevuse arendamine, lastevanemate kaasamine huvitegevusse läbi 

ühisürituste ja projektide. 

- Lastevanemate koosolekute informatiivne läbiviimine, kogukondliku tegevuse 

arendamine. 

- Kooli arendav koostöö koostööpartneritega. 

  

 


