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MIDA HINDAME

1.

Õpitulemused

Õpijõudlus, õpitulemused kursusehinnete alusel

HINDAMISE KRITEERIUMID
Õpilased lõpetavad kursused ilma puudulike hinneteta.

ARENGUSIHT
Õppeedukus
100%

Riigieksamite tulemused õppeaineti

Riigieksamite tulemused õppeaineti ületavad riigi keskmist hinnet.

Tulemused
ületavad riigi
keskmist hinnet.

Hindamistulemuste analüüs ja järelduste
tegemine

Õppeedukuse kvaliteet.

Vähemalt 20%

Õpilaste liikumine õppeaasta jooksul

Gümnaasiumisse õppima asunud õpilased lõpetavad gümnaasiumi.
Lõpetanute arv 10 klassis alustanute arvust.

95%

Gümnaasiumist väljalangemine

Õpingute katkestanute % õpilaste koguarvust. Väljalangevuse
ennetamiseks läbiviidud tegevused(side koduga, klj. ja mentori
vestlused, õpetajate koostöö, nõustamine jne.)

Mitte rohkem kui
5%

Meetmed hea õppeedukuse saavutamiseks on
planeeritud ja tõestatud. Õpiabi osutamine.
Individuaalsete õppekavade rakendamine ja
mõjusus.

Õpilaste osalus konsultatsioonitundides ja individuaalses õppekavas.
Koostöö mentoriga. Õpiabi vajavate õpilaste % õpilaste koguarvust.

Tugisüsteemide
kaudu toetatud
õpilaste osakaal

Medalitega ja kiituskirjaga lõpetajate arv.

0%

2.

3.

Gümnaasiumilõpetajate edasine tegevus

Edasiõppijate osakaal gümnaasiumi lõpetajate üldarvust.

80%

Õpilaste osalus õppetöös

Õppetundidest põhjuseta puudumiste arv on viidud miinimumini. (
puudujate % õpilaste üldarvust)

Põhjuseta
puudujaid 0%

Puudumiste arvestamine

Kõik puudumised on kantud stuudiumisse

Põhjuseta puudujate mõjutamine

Läbiviidud mõjutusmeetmed- vestlus, õppetööst kõrvaldamine.

Välja on töötatud toimiv õppekava, kus
arvestatakse õpilase individuaalseid iseärasusi.

Õppekava arendusega seotud tegevused on planeeritud õppetoolide
tegevuskavades.

100%

Õpetaja töökava vastab õppekavale.

100%

Õpilastele küsitluste läbiviimine.

Rahuolu

Õpilaste osalus
õppetegevuses

Õppekava

keskmine 4,5
Lõimitud õpe ja seos praktiliste väljakutsetega.

Erinevate õppeainete lõimumine on teadvustatud ja toimib.

100%

(õppekava, töökava)
4.

Õppekorraldus ja
õppemeetodid
Kooli kodukord

Kooli kodukorra täitmine

Aktiivõppemeetodid

Aktiivõppemeetodite kasutamine kajastub töökavades. Toimub
kogemuste jagamine ja vahetus. Küsitlused õpetajatele ja õpilastele.
Sisevaatlused.

Kogemuste
jagamine ja
vahetamine

Aineõpetajate koostöö.

Õppetoolide töö koosolekud. Arutelude arv ja tulemused.

100%

Ettevõtlusõpe

„Majandusõpe „ eraldi õppeainena või lõimitult.

Tunni olemasolu.

( näit. heategevuslaat, õpilasball, tuluõhtu)

3 üritust

Sh. Enesehindamise, kaaslase hindamise, õpilase personaalse arengu
hindamise tagasisidestamine. ( õpetajad, õpilased, vanemad)

Üldine rahulolu
4,0

Õppimist toetava hindamise rakendamine
õppeprotsessis

5.

6.

7.

Andekate õpilaste
toetamine.
Tugisüsteemid on tööle rakendatud.

Konsultatsioonitunnid, mentor nõustajana, individuaalne õppekava.
Tugisüsteemi kaudu toetatud õpilaste arv. Mitteedasijõudnud
õpilaste arv õppeaineti. Individuaalõppekavade rakendamise arv ja
rakendamise tulemuslikkus.

Tugisüsteemi
kaudu toetatud
õpilaste arv 0%

Edukus olümpiaadidel ja võistlustel.

Individuaalsed õppekavad andekatele õpilastele. Õpilased on
saavutanud 1-10 kohtimaakonnas, vabariigis.

20% õpilastest

Karjääriplaneerimise tegevuskava

Õpilaste nõustamine

100%

Uurimistööde juhendamise, koostamise ja

Uurimistöid õpetaja kohta.Õpilaste rahulolu

100%

Karjäärinõustamissüsteem

Uurimistööd

kaitsmise kord

8.

9.

Uurimistööde hindamise kord

Õpilaste rahulolu

100%

Õpilaste saavutused kooli esindamisel

Õpilaste osalusprotsent. Saavutatud kohad( 1-10)

5%

Huviringid oma koolis

Õpilaste arv kes osalevad ringide töös.

15%

Huviringid väljaspool kooli.

Õpilaste arv, kes osalevad ringide töös väljaspool kooli.

75%

Ringide töö planeerimine. Tööplaanide
olemasolu

Huvialaringide arv.

5

Info huvitegevuse kohta kooli kodulehel

Info on kättesaadav

Pidevalt
uuendatud
koduleht

Üritused. Traditsioonilised üritused

Korraldatud ürituste arv.

Ürituste arv

Õpilased, kes ei osale üheski huviringis.

Õpilaste arv, kes ei osale üheski huviringis.

Valikained

Valikainete valikuvõimaluste olemasolu. Õpilaste hinnangud
valikainetele.

Õppekava toetavates projektides osalemine

Projektide arv

Läbivaid teemad

Läbivaid teemasid käsitletavate ürituste arv ja osalus.

Huvitegevus

Õppekava toetavad
tegevused

(sh karjääriplaneerimis- ja liikluskasvatusalased; esmaabi ja

Igal teemal üks
üritus

tuleohutusalased)
10.

Terviseedendamine
Kooli terviseedendamine

Õpilaste osalemine terviseüritustel (arv).

100%

Terveid eluviise propageerivate tegevuste arv.

1 kord kuus

Kehalise kasvatuse tundidest osalemine. Vabastatud õpilaste arv.

1%

Meditsiiniline abi koolis (läbivaatused, esmaabi vajajate arv)

100%

Õpilaste terviseteadlikkuse tõstmine (üritused, tunnid, klassiväline
tegevus)

11.

Õpilaste toitlustamine vastab nõuetele.

100%

Kooli hügieen, tervisekaitsenõuetega arvestamine

100%

Õpilased on instrueeritud õppekäikudel, ekskursioonidel, laboritöödel,
liiklemisel

100%

Projektitöösse kaasamine (Kooliürituste korraldamine) Üritus kui
koolisisene projekt.

50% õpilastest

Projektitöö
Erinevates projektides osalemine

Koolivälistes projektides osalemine. Õpilaste arv, kes on kaasatud.
12.

Eesti keele õppimist
toetavad tegevused

Eestikeelse keskkonna võimaldamine

13.

14.

Õpilasvahetuse õpilaste arv

10 õpilast

Integratsioonialased projektid

1 projekt

Keelelaagrite korraldamine

1 laaager

Rahvusvahelistes projektides osalemine

1 osalemine

Õpilaste rahulolu
küsitlused

IKT vahendite
kasutamine õppetöö
korraldamisel.

Tagasiside õppetöö kohta.

Õpilaste rahulolu õppetöö korraldusega.

3,6

Tagasiside koolielu kohta

Õpilaste rahulolu koolielu korraldusega.

3,9

IKT vahendite kasutamine õppetöös.

IKT vahendite kasutamine aineti.
Digitaalseid õppevahendeid valmistavad või kasutavad õpetajad.
Arvuteid õpilase kohta. Arvuteid õpetaja kohta.
Stuudiumisse õles pandud õppematerjalid.

15.

Õpilaste kaasamine

Kas ja kui palju on õppijad kaasatud õppetunni
kujundamisse, eesmärkide, meetodite kui ka
hindamise kavandamisse.

Õppijatelt õppeprotsessi kohta ettepanekute ja tagasiside küsimine.

Regulaarselt

16.

Õpilaste
omaalgatuse
toetamine

Õpilaste poolt korraldatud sündmused.

Sündmuste korraldamisse kaasatud õpilaste arv.õpilaste poolt tehtud
ettepanekute arv ja ettepanekute elluviimise arv. Õpilaste arv, kellel
on lisakohustusi (ühingud, komisjonid, töörühmad)

50%

Projektides osalenud õpilased.
17.

Väärtused

Kodukorrareeglite täitmine

Traditsioonidega seotud üritused

18.

Õpilasvahetus

Osalemine õpilasvahetuse projektides.

75% õpilastest ja vanematest on teadlikud õpilasvahetuse
projektidest. 15% õpilastest on osalenud õpilasvahetusprojektides.

