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I Üldandmed õppeasutuse kohta 

1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS SILLAMÄE GÜMNAASIUM 

1.1.1 Juht  Arno Kaseniit 

1.2. Õppeasutuse kontaktandmed   

Aadress Ida-Viru maakond, 40232, Sillamäe linn, Viru pst 26 

Telefon 3929047 

e-post kantselei@sillamaegymn.edu.ee 

Kodulehekülg http://home.sillamaegymn.edu.ee/ 

1.3. Kooli pidaja, tema aadress Sillamäe Linnavalitsus Kesk 27, Sillamäe 

1.4. Õpilaste arv seisuga 1.juuni 2015  139 

1.5. Personali arv 2015a Spetsialistide ametikohti 5,35 

Abipersonali ametikohti 15,5 

1.6. Pedagoogilise personali 

ametikohtade arv 

 2014/2015 õa – 19,8 

1.7. Sisehindamise periood  2012/2013 - 2014/2015 õ.a. 

II Gümnaasiumi lühikirjeldus ja omapära 

Gümnaasium on loodud Sillamäe linna kolme kooli gümnaasiumiosade baasil. Sillamäe 

Gümnaasium kanti munitsipaalasutusena riiklikusse registrisse 31.01.2012. a ja sai 11.04.2012. a. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 3-aastase koolitusloa  nr  6580. Gümnaasium  alustas 

õppetööd 1. septembril 2012. a. Tähtajatu koolitusloa nr 7415 sai Gümnaasium 22.07.2014.a. 

Gümnaasiumis õpivad peamiset Sillamäe linnast pärit õpilased. Sillamäe Gümnaasium on 

munitsipaalgümnaasium, mis tegutseb Narva ja Jõhvi vahelises piirkonnas, kus põhikooli õpilaste 

valikuid on suhteliselt palju. Õpilastel on võimalik jätkata õpinguid nii Narvas kui Jõhvis asuvates 

gümnaasiumides ja kutsekoolides. 

Gümnaasiumis töötavad lisaks põhikoha ja täiskoormusega ka osalise koormusega õpetajad, kes 

töötavad paralleelselt ka linna põhikoolides või mujal. Sillamäe linn toetab Gümnaasiumi arengut 

vajaliku eelarve kindlustamisega ja koostöös riigiga on finantseerinud mahukaid renoveerimistöid. 

III Gümnaasiumi missioon, visioon, väärtused ja põhieesmärgid 

Gümnaasiumi missioon on õppeasutuse ja hariduskeskusena luua tingimused noorte arenguks ja 

toetada nende valikuid õppimises ja igakülgses isiksuse arengus. Gümnaasium on kõigile 

koolitöötajatele isikliku ja professionaalse arengu keskkond. Gümnaasiumi missioon lähtub 

ühiskonna ja kohaliku omavalitsuse (kooli pidaja) ootustest. Prioriteediks on õpilaste arendamine, 

õpetajate professionaalsuse kasv ja kompetentsuse tõstmine.  

Gümnaasiumi logo – avatud raamat – sümboliseerib ja väärtustab õppimistahet. Gümnaasiumi 

tunnuslause „Vitae, non scholae discimus“ väärtustab õpetuse praktilisust ja edaspidises elus 

hakkama saamise püüdlusi. Õpetajate loosung „ Õpetades õpime“ peab oluliseks pidevat arengut 

ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest lähtumist. 

Gümnaasiumi visoon on püüdlus saada usaldusväärseks ja professionaalseks partneriks 

vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel, samuti kõigile koostööpartneritele. 

Soovime, et meid hindaksid kõrgelt õpilased, nende vanemad, kogukond ja üldsus.  

Loome kaasajale vastava turvalise õpilassõbraliku õppekeskkonna peamiselt vene kodukeelega 

elanikkonnale, head võimalused huvide arendamiseks ja vaba aja kasulikuks veetmiseks ning 

tingimused integratsiooniks Eesti ühiskonda. Sillamäe Gümnaasiumis on kesksel kohal õpilane.  
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Gümnaasiumi peamiseks eesmärgiks  on luua uue õppekava nõuetele vastavad tingimused 

õpilastele üldkeskhariduse omandamiseks nii statsionaarses kui ka mittestatsionaarses 

õppevormis.  

Kolme esimese õppeaasta üheks peamiseks eesmärgiks oli õpikeskkonna parendamine. Aastatel 

2012-2015 on koolihoone peaaegu täielikult renoveeritud, ostetud on uued õppevahendid ja 

mööbel. Alates 2015. aasta märtsist, peale renoveerimise II etappi, toimub õppetöö väga heades 

tingimustes, uuendatud füüsilises õpikeskkonnas. Õppehoone II ja III korrus, kus toimub õppetöö 

on remonditud. Remontimata on veel koolihoone õppekorpuse I korrus, kuhu tulevad peale 

renoveerimist Sillamäe Keskraamatukogu ruumid. Renoveerimist ootavad ka koolisöökla, köök ja 

spordirajatised. 

Teine oluline eesmärk oli Gümnaasiumi kui jätkusuutliku hariduskeskuse usaldusväärsuse ja hea 

maine kujunemine.  Gümnaasiumi hea maine kujundamisel on etendanud olulist rolli lisaks 

juhtkonnale ka õpetajad ja õpilased ning nende vanemad. Üheks hea maine indikaatoriks on 

vanemate ja põhikooli lõpetajate edasiõppimise otsused- kas tullakse õppima meile või minnakse 

mujale koolidesse.                                                                                        

Kolmandaks eesmärgiks oli üleminek vähemalt ühes õppegrupis eestikeelsele õppele loomaks  

eestikeelsete põhikoolide lõpetanutele võimalused õppimiseks gümnaasiumis eesti keeles.    

Õpilaste vähesuse tõttu on eestikeelne õppegrupp veel avamata.   

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid ja pedagoogiline kontseptsioon on määratletud 

gümnaasiumi  õppekavas ja lähtuvalt riikliku õppekavas kirjeldatud gümnaasiumi sihiseadest ja . 

IV  Sisehindamise lühikirjeldus  

Kooli sisehindamise süsteem on kirjeldatud Sillamäe Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise 

korras. Kooli sisehindamise süsteemi ülesehitamisel on lähtutud pideva parendamise tsüklist. 

Sisehindamist tehakse atrengukavas jaotatud valdkondades. Sisehindamise aruanne käsitleb 

kaheksat kooli tegevuse põhivaldkonda: juhtimine, personalitöö, koostöö, ressursid, õppe- ja 

kasvatustöö, eesti keele arendamine, tervis  ja turvalisus.   

Erinevate valdkondade kirjeldamiseks kogutakse andmeid, mille põhjal saab välja selgitada 

tugevusi ja nõrkusi, analüüsida ja planeerida parendusvaldkondi. Sisehindamise protsessi juhib 

kooli direktor, kes koos arendusjuhiga korraldab erineva metoodika järgi regulaarset 

sisehindamist. Õppe-ja kasvatustöö sisekontrolli teostab õppealajuhataja. Igal õppeaastal tehakse 

küsitlusi õpilastele, vanematele  ja töötajatele, korraldatakse ümarlaudu ja fookusgruppe 

selgitamaks, kuidas täidame eesmärke.  

Olulisemad sisehindamise aruande koostamiseks ja tugevuste ja parendusvaldkondade 

väljatoomiseks vajalikud allikad on õppeaasta tulemuste analüüs, õpetajate eneseanalüüsid, 

prioriteetsete eesmärkide täitmise analüüsid, koolituste analüüsid, õppe-ja kasvatustöö tulemuste 

analüüsid jt. 

Sisehindamise tulemuste põhjal koostatakse õppeaastati üldtööplaan, tuuakse välja 

parendusvaldkonnad, mida tuleb arvesse võtta arengukava koostamisel. Sisehindamise eesmärgiks 

on gümnaasiumi jätkusuutlikkuse tagamine. 

V Sisehindamise analüüsiv osa  

5.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 Eesmärgid Arengukavas 2013-2015: 

● gümnaasium on arenenud õppiva organisatsioonina hea mainega jätkusuutlikuks kooliks; 
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● gümnaasium täidab oma missiooni, lähtudes põhiväärtustest ja eesmärkidest igas gümnaasiumi 

juhtimise valdkonnas; 

● gümnaasiumi juhtimises lähtutakse demokraatlikest printsiipidest, hoides tasakaalus 

individuaalsuse ja meeskonnatöö tähtsuse. 

Gümnaasiumi maine kujundamises osalevad nii õpilased kui ka õpetajad. Õpilased on osalenud 

aineolümpiaadidel, võistlustel, erinevatel üritustel. Õpetajad ja õpilased korraldasid gümnaasiumi 

tutvustavaid üritusi põhikoolides. Põhikooli 9.klasside õpilastele on korraldatud igal õppeaastal 

„Laupäevakool“ eesmärgiga tutvustada õpilastele õppimisvõimalusi, õpetajaid, tulevasi 

kaasõpilasi. Läbiviidud rahuloluküsitluste hinnangud on olnud alati positiivsed. 2014/15 õ.a. oli  

põhikoolide 9.klasside õpilastel võimalus osaleda gümnasisti varjupäeval. Rahuloluuuringu 

tulemustest nähtub, et kooli mainet on hinnatud keskmiselt 4-ga (5-pallisel skaalal). Infot kooli 

tegevuse ja tulemuste kohta on edastatud kooli kodulehe, kohaliku lehe „Vestnik“, kohaliku raadio 

ja maakondlike ja riiklike ajalehtede kaudu. Juhtkonna algatusel ja toel osaleb  gümnaasium 

Tervist Edendavate Koolide liikumises, Rohelise kooli programmis, alates 2014/2015 õa. Osaleb 

gümnaasium Ettevõtliku Kooli programmis.  

Gümnaasiumil on formuleeritud missioon, visioon ja ühised väärtused. Rahuloluuuringust selgub, 

et teatakse ja mõistetakse kooli missiooni, visiooni ning põhiväärtusi (4,79), kooli eesmärgid on 

kooliperele teada ( 4,62).   

Gümnaasiumi juhtimine toimub demokraatlikke põhimõtteid järgides. Lähtutakase arengukavaga 

püstitatud strateegilistest eesmärkidest, gümnaasiumi põhimäärusest ja õppekavast.  Arengukava 

2013-2015 on esmane, kinnitatud Sillamäe LV poolt 09.05.2013. Arengukava tegevuskava 

täitmist on  analüüsitud igal aastal.  

Strateegiline juhtimine oli aruande perioodil  suunatud uue õppekava ettevalmistamisele ja 

realiseerimisele, ohutu ja mitmekülgse õpi-ja töökeskkonna loomisele, õpilaste ja õpetajate 

õppetöös mitmekülgsete võimaluste kasutamisele, õpilaste ja õpetajate kollektiivi arengule ja 

toetamisele. Rahuloluuuringute alusel võib öelda, et 2013-2015. a. gümnaasium tuli toime uue 

õppekava sisseviimisega, õppe organiseerimisega remontööde ajal, personaliõppega, mitmekülgse 

projektialase tegevusega, finants-majandustegevusega.  

Kooli igapäevaelu reguleerivad dokumendid ning reeglid ja vastuvõetavad otsused on läbi 

arutatud kõikides koolielu juhtimisstruktuurides- õppenõukogus, õpilasesinduses, hoolekogus 

jametoodikanõukogus. Kõik asjassepuutuvad huvipooled on saanud võimaluse avaldada oma 

arvamust.   

Suurt tähelepanu on osutatud kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamisele. On kehtestatud 

sisehindamise kord. Juhtkond analüüsib järjepidevalt õppe-kasvatusprotsesse. Sisehindamiskorra 

alusel on koostatud sisehindamise tegevuskava. Koostatud on sisehindamise ajakava, auditite 

läbiviimise kord jt sisehindamist toetavad dokumendid.  

Gümnaasiumi  juhtimisse on kaasatud kõik koolitöötajad ja õpilased  – spetsialistid, pedagoogiline 

personal, majanduspersonal. Õpilased on kaasatud õpilasomavalitsuse tegevuse kaudu. Kooli 

eesmärkide saavutamiseks on direktor tegelenud juhtimissüsteemi pideva parendamise 

eestvedajana. Direktor on toetanud ja tunnustanud huvigruppide aktiivset osalemist 

parendustegevuses ja on arvestanud ettepanekutega. Ta on kaasanud töötajad ja õpilased 

arengukava, õppekava, üldtööplaani, eelarve  jt kooli tegevust reguleerivate dokumentide 

väljatöötamisse. Tehtut analüüsitakse koosolekutel ja õppenõukogus, arengupäevadel juunis ja 

augustis. Iga õppeaasta lõpus on tehtud kokkuvõte ka õppeaasta  ette püstitatud eesmärkide 

täitmise kohta.  
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Töötajad hindasid eesmärkide täitmist 2014.a. - 7,8 punktiga (hindamisskaalal 1-10), 2015.a.  – 

7,9 punktiga ( hindamisskaalal 1-10 ).  

Õppenõukogu tegevus on planeeritud ÕN tegevuskavaga, mis on gümnaasiumi üldtööplaani osa ja 

mis kinnitatakse enne uue õppeaasta algust. Õppenõukogu täidab talle seadusega pandud 

ülesandeid ja tegutseb vastavalt pädevusele. 2012/2013.õ.a. toimus 10 õppenõukogu koosolekut. 

2013/2014.õ.a. toimus 6 õppenõukogu koosolekut. 2014/2015.õ.a. toimus  9 õppenõukogu 

koosolekut. Olulisemad teemad mida arutati: õppekvaliteet, üldtööplaani kinnitamine ja täitmine , 

kodukorra muutmine, põhimääruse muutmine, õppematerjalide konkurss, arengukava täitmine, 

jne. 2014.a.sügisel moodustati  metoodikanõukogu. Nõukogu koosolekutel arutatakse ja võetakse 

vastu õppeprotsessi ja koolielu puudutavaid otsuseid.  

Meeskonnatööd tehakse õppetoolides, metoodikanõukogus, tervisenõukogus, 

töökeskkonnanõukogus, gümnaasiumi arengurühmades, projektitöös. Organiseeriti ühiskoolitusi, 

et tekiksid ühised väärtushoiakud ja seisukohad. 

Suurt tähelepanu on pööratud gümnaasiumi  sümboolika väljakujundamisele.  Õpilastel on 

võimalus tellida gümnaasiumi logoga tekkel, vest ja pluus.  

Valdkonna  Eestvedamine ja juhtimine tugevused ja parendusvaldkonnad 

Tugevused Parendusvaldkonnad 

Gümnaasiumis on töötajaid kaasav 

juhtimissüsteem.  

Sisehindamise raames läbi viidud uuringute 

tulemuste avalikustamine õpetajatele ja õpilastele. 

Sisehindamist viiakse läbi regulaarselt. 

Kaasatud on nii töötajad kui ka õpilased. 

Õppetoolide poolt eesmärkide püstitamine 

lähtuvalt õppekavast ja kooli õppeaasta 

eesmärkidest. 

Süsteemne strateegilise arengu planeerimine. 

Arengukava on koostatud, kättesaadav. 

Õppetoolide vaheline koostöö õppeprotsessi 

efektiivsemaks korraldamiseks. 

Käivitunud on süsteemne planeerimistsükkel. Kavandatud tegevuste läbiviimise kvaliteedi ja 

tulemuste analüüs. 

 Gümnaasiumi juhtimisstruktuuri allüksused 

toimivad ja tegutsevad. 

Õppenõukogu koosolekute ettevalmistamine. 

5.2 Personalijuhtimine 

Arengukava eesmärgid 2013-2015: 

● gümnaasiumil on toimiv personalipoliitika; 

● gümnaasiumis töötavad oma ala asjatundjad; 

● gümnaasiumis on toimiv motivatsioonisüsteem; 

Gümnaasiumi personalipoliitika käsitleb personali hindamist, värbamist, töötajate arengu 

toetamist sh koolitamist, motivatsioonisüsteemi, töökorralduse erinevaid aspekte ja töötasustamise 

põhimõtteid.  Personalipoliitika toimimist toetavad gümnaasiumis kehtestatud korrad ja juhendid. 

Dokumendid on kättesaadavad kooli kodulehel http://home.sillamaegymn.edu.ee/. 

Personalivajadust hinnatakse vastavalt organisatsiooni struktuurile ja õppeprotsessi 

mitmekesisulele ja mahule. Töötajate olemasolu peab tagama gümnaasiumi eesmärkide täitmise 

ning gümnaasiumi tegevuse jätkusuutlikkuse. Gümnaasiumi pedagoogide vajadus lähtub 

õppekavast ja kursuste jaotuskavast.  Õpetajate vajaduse hindamisel võetakse aluseks õppegrupid, 

õppekava nõuded, spetsialiseerumiseks vajalikud valikkursuste mahud ja eelarve piirangud. 

http://home.sillamaegymn.edu.ee/
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Gümnaasiumi õppekavas ettenähtud ainete õpetamisel lähtutakse ka õppekeele nõuetest. Eesti 

keeles õpetavate õpetajate keeleoskusnõudeks on C1 tase. 

Pedagoogide vabadele kohtadele kandideerimise kord on kinnitatud gümnaasiumi hoolekogu 

poolt. Pedagoogide värbamisel korraldatakse konkurss, mis kuulutatakse välja kooli kodulehel ja 

konkursi info edastatakse Töötukassa infoportaali kaudu, aga vastavalt vajadusele ka Sillamäe 

linnalehe „Vestnik“, maakonnalehe „Põhjarannik“ kaudu. Töötajate sobivust hindab selleks 

moodustatud komisjon, kes teeb direktorile ettepaneku kandidaadiga  töölepingu sõlmimiseks või 

mitte.  Sisehindamise perioodil on korraldatud kokku ligemale kümme personaliotsingu konkurssi, 

sõlmitud on kokku 100 töölepingut. Majanduspersonali ja spetsialistide töökohtade mittetäitmisel 

on direktor kokku leppinud täiendava lisatöö osalise koormusega ametikohtade ülesannete 

täitmiseks. Nt huvijuhi, projektijuhi, psühholoogi, personalispetsialisti ametikohtadel on 

ettenähtud tööülesandeid täidetud lisatööna.  

 Personalipoliitika eesmärgiks on olnud õppivaks organisatsiooniks kujunemine, mis kätkeb endas 

ühtse meeskonna teket, õpetajate professionaalsuse arendamist, ühtseid eesmärke, õppimist 

individuaalselt ja meeskonnas. Koolitusprioriteedid olid õpetamise kvaliteet, hindamine õpetamise 

osana, eesti keele oskus, infotehnoloogiaalased oskused. Samuti organisatsiooni tomimise 

valdkonna koolitused hädaolukorra lahendamise oskuste, tuleohutuse, veeohutuse ja liiklusohutuse 

valdkondades.  

Tabel 5.2.2 Töötajate koolituskulud 2012-2015.a 

 

Finantseerimisallikas 

Koolituskulud (eur) 

2012 2013 2014 2015 

Riigieelarvest 7601 1803 2710 2626 

Sillamäe linna eelarvest 212 3200 1745 1800 

Kokku finantseerimine 7813 5003 4455 4510 

 

Gümnaasiumi personalipoliitika lähtub säästvuse ja kvaliteedi tasakaalu põhimõttest. Oleme 

maksimaalselt kasutanud nn tasuta õppe võimalusi individuaalsetel kolitustel ja tellinud koolitusi 

gümnaasiumisse kogu kollektiivile või õpetajatele vastaalt eelarve võimalustele. Koolil on 

õpetajate koolitamiseks riigi ja omavalitsuse poolt eraldatud piisval hulgal koolitusvahendeid 

(tabel 5.2.2). 

Tabel 5.2.3 Gümnaasiumis toimunud pedagoogide ja spetsialistide koolitusmahud 2013-2015 

 Sisekoolitused  

  

2012/13 2013/14 2014/15 

Tundi Tundi Tundi 

Metoodikaalased koolitused 28 52 2 

Organisatsioonialased koolitused  3 5 10 

Isikliku arengu koolitused  12 2 30 

Õpetajate ametikohad on olnud kõigi kolme aasta jooksul täidetud. Probleemiks on nn koormuse 

vähesus, st mitte kõik õpetajad pole saanud gümnaasiumis tööd täiskoormusega. Õpetajate arv 

sõltub õppekavas tunnijaotuskavaga kinnitatud kursustest ja juhendatavate tundide mahust ning 

õpilastele tugiteenuste pakkumise vajadustest. Osalise koormusega töötavate õpetajate osakaal on 

suhteliselt suur. See  on tingitud asjaolust, et gümnaasium pakub palju valikkursusi, mida 

õpetavad kitsamalt spetsialiseerunud ainetundjad nt saksa keele,  prantsuse keele, riigikaitse jt. 
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  Tabel 5.2.4 Õpetajate ametikohad ja õpilaste arv statsionaarses õppes õpetaja ametikoha kohta 

 Õpetajad, õpilased 2012/13 2013/14 2014/15 

Õpetajate ametikohti 17 17,75 17,2 

Õpetajaid  36 33 29 

Õpilaste arv     155 129 137 

Õpilasi õpetaja ametikoha kohta 9,12 7,27 7,97 

Õpilasi õpetajate kohta 4,31 3,91 4,72 

 

Õpetaja professionaalsuse eelduseks on kvalifikatsioon, samuti omandatud töökogemus. 

Gümnaasiumis töötab peamiselt üle 10-aastase staaziga õpetajaskond. Samas on ka nooremaid ja 

väiksema kogemusega töötajaid, kellel jääb staaz alla 10 aasta (tabel 5.2.5). 

Tabel 5.2.5 Õpetajate jaotus staaži ja soo järgi 

Staaž (a) Õppeaasta/õpetajad (in) 

  2012/13 2013/14 2014/15 

0....5 8 (22.86%) 13 ( 31.7%) 7 (22,58% ) 

6.....10 4 (11,43%) 7 (17,07%) 6 ( 19,35%) 

11....15 6 (17,14%) 5 (12,20%) 2 ( 6,45%) 

15.... 17 (48,57%) 16 ( 39,02%) 16 (5,16%) 

õpetajate arv kokku 35 41 31 

Õpetajate vanuseline struktuur on optimaalne, kõik õpetajad heas töövõimelises eas. Esimesel 

kahel aastal oli ülekaalus kuni 40-aastaste õpetajate arv, kuid viimasel õppeaastal on õpetajate 

vanuseline struktuur tasakaalus (tabel 5.2.6). 

Kõik õpetajad vastavad kvalifikatsioonile st kõigil, kes õpetavad kohustuslikke aineid ja kursusi 

on magistritaseme või sellega võrdsustatud haridus. Valikkursuseid võib õpetada kõrgharidusega 

õpetaja. 

 

Tabel 5.2.6 Õpetajate vanuseline struktuur  

Vanusegrupp 2012/13 2013/14 2014/15 

kuni 30. A 8 (22,86%) 7 (17,07%) 5 (16,12%) 

30. – 39. A 11 (31,42%) 17 (41,46%) 9 ( 29,03 

40. – 49. A 7 ( 20%) 6 (14,63%) 7 ( 22,58%) 

50.  ja vanemad 9 ( 25,71%) 11 (26,82%) 10 ( 32,25%) 

Õpetajaid kokku 35 41 31 

Personali motiveerimine eesmärgiks on, et iga personali liige tunneks end olulisena ja hinnatuna, 

et gümnaasiumis toimiv motivatsioonisüsteem tagaks töötajate kõrge töötahte, looks igale 

personaliliikmele arenguvõimalused.  

Gümnaasiumis on välja töötatud personali tunnustamise süsteem. Rahulolu-uuringust  selgub , et 

õpetaja peab oluliseks, et tema tööd tunnustatakse (hinnang 5 palli süsteemis - 4,37). Kõigil  

töötajatel,   õpilastel ja vanematel on võimalus esitada oma kandidatuur  konkursile “Aasta  

õpetaja”. Õpetajatel on võimalus osaleda gümnaasiumis korraldataval parima õppematerjali 

konkursil. Õpetajaid tunnustatakse sõnalise kiitusega kooli üldkogunemisel, tänukirjaga, rahalise 

kompensatsiooniga õpilasuurimuse juhendamisel jne. Meeskonnatöö oskuste arendamiseks ja 

ühise tunde tekkimiseks on korraldatud kogu koolipersonalile ühiseid üritusi, väljasõite, 
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õppekäike, õppepäevi. Regulaarselt tähistatakse töötajate sünnipäevi (lilled, ühine kohvilaud, 

kingitus). Tähistatakse tarkuse päeva, õpetajatepäeva, jõulupühi jt sündmusi kogu personaliga. 

Rahuloluuuringutest selgub, et õpetajaid motiveerib huvitav töö (4,72), võimalus suhelda noortega 

ja näha nende arengut (4,69), enesearendamise võimalused (4,75). 

Gümnaasiumi juhtkond võtab arvesse personali saavutuste ja töö tulemuslikkuse hindamisel 

õppeaasta prioriteetide ja eesmärkide täitmist; kogub infot arenguvestluse käigus töötaja isiklike 

eesmärkide ja vajaduste kohta; arvestab õpetaja õpilaste esinemise tulemuslikkust  olümpiaadidel 

ja võistlustel; arvestab töötaja osalemist gümnaasiumi projektitegevuses ja enesetäiendamise 

protsessis.  

Valdkonna Personalijuhtimine tugevused ja parendusvaldkonnad 

Tugevused Parendusvaldkonnad 

Gümnaasiumis on kujunemas püsiv sõbralik  

kollektiiv. 

 Õpetajate  eesti keele oskus. 

Õpetajate koosseis on vastavuses õppekava nõuetega IKT vahendite kasutamise oskused. 

Gümnaasiumi arendustegevusse on kaasatud kogu 

personal. 

Täsikoormusega ja osalise koormusega õpetajate 

koostööö 

Töötajate tunnustamine ja motiveerimine toimub 

kindlate põhimõtete järgi. 

Tulemusliku töö hindamise kriteeriumide 

väljatöötamine ja vastava tunnustamiskorra 

väljatöötamine.  Tunnustamise vormid ja nende 

tõhusus. 

Õppeaastale kavandatud koolitusprioriteete on 

järgitud 

Õpetaja kompetentside hindamine ja 

enesehindamine. 

Kaasaegne töökeskkond, mis motiveerib õpetajaid 

oma tööd hästi tegema.  

Probleemilahendusmeetodid sh ümarlaua 

läbiviimine. 

5.3 Koostöö huvigruppidega 

Arengukava  eesmärgid 2013-2015: 

● gümnaasium on usaldusväärne koostööpartner kõikidele gümnaasiumi arengust huvitatud 

organisatsioonidele, asutustele ja ettevõtetele; 

● head koostöösuhted kõikide huvigruppidega toetavad gümnaasiumi jätkusuutlikkust ning 

õpilaste ja töötajate arengut; 

● koostöö kutseõppeasutustega ja kõrgkoolidega. 

Missiooni edukaks täitmiseks on oluline hea koostöö kõikide võimalike huvigruppidega.  

Gümnaasium on määratlenud peamised huvigrupid: õpilased, hoolekogu, õpilasomavalitsus, 

lastevanemad, Sillamäe linna haridus- ja kultuuriasutused, noortekeskused, meditsiiniline 

teenistus, teised koolid, koolitusasutused, firmad, kes osutavad gümnaasiumile oma teenuseid. 

Samuti on gümnaasiumi huvigruppideks päästeamet, politsei, maanteeamet, haridus- ja 

teadusministeerium, SA Innove, KIK, IVOL jt. Haldusvaldkonnas teeb gümnaasium koostööd  

ettevõtjatega, kes osutavad koolile  teenuseid. Koostöö raamesd osaletakse noorsoopolitsei ja 

maanteeameti õppeprogrammides. Toimub tihe koostöö Kaitseministeeriumi ja Kaitseliiduga 

(riigikaitseõpetuse tunnid, laagrid, väljasõidud). 

Koostöö raames on õpilastel olnud  võimalus osaleda „Töövarju päeval“-  2012/13õ.a. töövarju 

päeval osales 45 õpilast, kes olid Narva kohtumajas, Sillamäe Linnavalitsuses, Sillamäe 

Töötukassas, Linna raamatukogus, Narva Politseijaoskonnas, Muusikakoolis, Vanalinna Koolis, 

12-s lasteaias,  Cafe „Marilin“ , Konsum. 2014/15 õ.a. töövarju päeval osales 27 õpilast, kes olid 

Aga Teeninduspunktis, Sillamäe Politsejaoskonnas, juuksurisalongis, Sillamäe Vanalinna koolis, 
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AS Molycorpis, Sillamäe Lasteaias Rukkilill, hotell KRUNK-is, Jõhvi Kutsehaiduskeskuses, Ida-

Virumaa Keskhaiglas, Kohtla-Järve Järve Polikliinikus. 

Gümnaasiumi põhiprotsesse mõjutavate otsuste tegemisse on kaasatud kõik osapooled – personal, 

õpilased, hoolekogu, lapsevanemad, kohalik omavalitsus. Kasutatakse erinevaid koostöövorme: 

üldkoosolekud, arenguvestlused, avatud uste päevad, ümarlaua vestlused, laupäevakool, 

ühisüritused, loengud, kohtumised, projektitegevus, seminarid. 

Õppekasvatusprotsessi eesmärkide täitmiseks tehakse koostööd: Sillamäe linna raamatukoguga, 

linnamuuseumiga, Sillamäe Spordikompleksiga, Virumaa Kolledziga (valikkursused multimeedia, 

programmeerimise alused, keskkonnakeemia kolledzis), Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga 

(pedagoogide koolitamine). Koostöö erinevate koolitusasutustega (nt HITSA). 

Koostöö põhikoolidega on toimunud läbi  ühisürituste: traditsiooniks on saanud gümnaasiumit  

tutvustavad kohtumised põhikoolis, laupäevakooli üritused 9. klasside õpilastele, võistlused, 

ekskursioonid, olümpiaadid. 

Koostöö teiste gümnaasiumidega on toimunud eesti keele praktiseerimise eesmärgil: Paide 

Gümnaasium, Kärdla Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Annelinna Gümnaasium, 

Narva Humanitaargümnaasium, Haljala Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Kiviõli 1.Keskkool. 

Gümnaasium teeb  koostööd hoolekoguga. Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus. 

Hoolekogu viib koosolekuid läbi 2-4 korda õppeaastas.  Hoolekogu koosolekutel on olnud 

päevakorras aruandeperioodil eelarveprojekti kooskõlastamine, arengukava arutamine, 

õppekasvatustöö olulisemad küsimused, hoone remont, õppekvaliteet, arvamuse andmine 

õppekava muudatuste kohta, õppetöö korraldamine remondi ajal, gümnaasimi 

investeeringuvajadused, arvamuse andmine põhimääruse muudatuste kohta jne. 

Koostöö lastevanematega toimub läbi igapäevase infoside e-kooli ja gümnaasiumi kodulehe 

kaudu. Kord õppeaastas toimub lastevanemate üldkoosolek ja klassi lastevanemate koosolekud. 

Elmisest õppeaastast viisime sisse ümarlaudade traditsiooni. Ümarlaual osalesid õpilased, nende 

vanemad ja juhtkond. Käsitleti koolielu puudutavaid probleeme nt hindamine, sisekord, õppimine, 

traditsioonid jne. Koostöös lastevanematega viisid klassijuhatajad läbi ka individuaalseid vestlusi  

teemadel, mis puudutavad konkreetset õpilast ( näit. arenguvestlustel õppeedukuse languse puhul, 

põhjuseta puudumiste ilmnemisel, tunnustamise mõttes väga heade tulemuste eest olümpiaadil 

jne.) Arenguvestluse läbiviimisel lähtuti arenguvestluse läbiviimise korrast õpilasega. 

Sisekoolituse raames toimus ka vastav õpetajakoolitus. Gümnaasiumi õppealajuhataja viis õpilaste 

vanematega/hooldajatega läbi õppe-kasvatusprotsessiga seotud individuaalseid konsultatsioone. 

Gümnaasiumis tegutseb õpilasesindus. Õpilasesindus täidab oma ülesandeid vastavalt seaduse, 

kooli põhimääruse ja õpilasesinduse põhimäärusega antud õigustele ja kohustustele. 

Õpilasesinduse tegevus on planeeritud. Õpilasesinduse tegevust koordineerib ja juhendab 

gümnaasiumi huvijuht. Õpilasesinduse liikmete koosseis uueneb igal aastal seoses sellega, et 

kevadel 12. klass lõpetab. Ka 2014 aasta sügisel uuenes õpilasesindus, valiti uus õpilasesinduse 

esimees, viidi sisse muudatused õpilasesinduse põhikirjas.  

Kohalik omavalitsusega tehakse aktiivset koostööd eelarve koostamisel, Sillamäe linna esindus 

osaleb regulaarselt gümnaasiumi üritustel, õpilased esinevad linna üritustel jne.  

Huvigruppide rahulolu hinnatakse läbi rahuloluuuringute, kohtumistel ümarlauas, koosolekutel. 

Rahulolu-uuringuid on planeeritud lapsevanematele läbi viia alates 2012/13 õppeaastast.  Näiteks 

lastevanemate klassikoosolekutel nov.-dets. 2014.a. hinnati kooliga üldist rahulolu keskmise 

hindega 4,17. 
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Kooli  tegevust on regulaarselt kajastatud meedias. Kooli töötajad  esinesid raadios ja televisioonis 

(kohalikus ja riiklikus). Teemad mida  käsitleti: koolimajaga seotud remontööd, uue osa avamine, 

põhikooli õpilastele avatud laupäevakooli tegemised, õppest gümnaasiumis, viimane koolikell, 

ball, uute õpilaste värbamine, heategevusüritus jt koolis toimunud üritused. Ilmunud materjal 

säilitatakse. Lapsevanemad on kaasatud otsustamisse hoolekogu kaudu. Õpilased on kaasatud 

otsustamisse õpilasesinduse kaudu. Õpetajad õppenõukogu ja erinevate töörühmade kaudu. 

Valdkonna  Koostöö huvigruppidega tugevused ja parendusvaldkonnad 

Tugevused Parendusvaldkonnad 

Koostöö Sillamäe Linnavalitsusega on 

gümnaasiumi tööd toetav. 

Infovahetus ürituste ettevalmistamisel ja 

korraldamisel. 

Rahulolu - uuringute läbiviimine on toimunud 

regulaarselt. 

Koostöövormis lastevanematega ja põhikoolidega. 

Koostöö kollektiivis, kõrgkoolidega, linna 

asutustega, gümnaasiumidega jt. asutustega läbi 

erinevate töövormide - loengud, kohtumised, 

projektitegevus, seminarid jne.  

Koostöö Sillamäe linna õpetajate vahel.  

Avalikkusel on võimalik kooli tegevuse kohta 

saada infot, kooli sündmusi on kajastatud meedias. 

Õpilasesinduse tegevus gümnaasiumi 

põhieesmärkide täitmisel. Õpilasesinduse 

võimekus korraldada üritusi iseseisvalt. 

5.4 Ressursside juhtimine 

Arengukava eesmärgid 2013-2015: 

● ressursse kasutatakse eesmärgipäraselt. Ressursse on piisavalt, et täita gümnaasiumi 

põhieesmärke; 

● materiaal-tehnilised vahendid on kaasaegsed, turvalised, esteetilised ja efektiivsed; 

● gümnaasiumis on toimiv infosüsteem, mis toetab kõiki  gümnaasiumi protsesse; 

● toimib säästlik majandamine ja keskkonnahoid; gümnaasiumi hoone on renoveeritud; 

gümnaasiumi füüsiline keskkond toetab igakülgselt õpilaste arengut ja on töötajatele tööks 

soodne. 

Gümnaasiumi  eelarve on koostatud vastavalt Sillamäe linna eelarve võimalustele ja riigi 

toetusmahust lähtuvalt. Pedagoogide palgafond kujuneb riigi toetusest ja linna eelarvevahenditest. 

Kooli tegevuskulud on arvestatud vajaduspõhiselt ja finantseeritakse linna eelarve vahenditest 

(tabel 5.4.1).  

Tabel 5.4.1 Gümnaasiumi eelarvevahendid 2012-2015. a 

Kulu liik 2012a osakaal 2013a osakaal 2014a osakaal 2015a osakaal 

REMONT (KOV) eur 502939       510919   607639   

REMONT (RIIK)  eur 435000 
       Tegevuskulud kokku (eur) 243015   585102   586012   663514   

RIIK 157556 65% 296851 51% 300122 51% 308401 53% 

Sillamäe 85459 35% 288251 49% 285890 49% 355113 61% 

Personalikulud  (eur) 124293 51% 428505 73% 449311 77% 459944 69% 

RIIK 79256 64% 285985 67% 289967 65% 297718 65% 

Sillamäe 45037 36% 142520 33% 159344 35% 162226 35% 

Majandamiskulud (eur) 118722 49% 156597 27% 136701 23% 203570 31% 

RIIK 78300 66% 10866 7% 10155 7% 10683 5% 

Sillamäe 40422 34% 145731 93% 126546 93% 192887 94,8% 
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Kooli eesmärkide saavutamiseks rakendatakse ka muid finantseerimisvõimalusi.  Lisaressursse on 

saadud projektidest ja toetusfondidest. Kool saab omatulu ruumide rendist sõlmitud lepingute 

alusel: spordisaal, klassiruumid koolituste läbiviimiseks. Kooli materiaaltehniline baas loob 

õpilastele sobiva õpikeskkonna ja personalile hea töökeskkonna.  

Hoone ning õpperuumide säilitamiseks vajalikul tasemel töötab gümnaasium sõlmitud 

lepingutega, mis on seotud hoone ja seadeldiste teenindamisega, mis asuvad koolihoones.  

Põhieesmärk on olnud luua kaasaegne õpikeskkond ja mitmekesistada õpivõimalusi materiaal-

tehnilise baasi kaudu. Aastatel 2012- 2015 on gümnaasiumis toimunud põhikooli ja gümnaasiumi 

riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele vastava füüsilise õpikeskkonna loomine. Koolihoone 

kaasajastamise esimene etapp lõpetati 2012.a. detsembris (hoone soojustamine, I korruse 

renoveerimine). II etapp lõppes  2015.a. veebruaris (klassiruumid ja olmeruumid 2 ja 3 korrusel). 

Järgmises etapis on vajalik viia lõpuni remonttööd köögis, söögisaalis, väikeses saalis, staadionil 

jne. Igal aastal vaadatakse üle kulutused, mis on seotud hoone hooldamisega, eesmärgiga kulutusi 

ratsionaalselt kasutada. Gümnaasiumis on välja töötatud üksikasjalik hangete korraldamise kord ja 

kehtestatud reeglid ostutoimingutele. 

Raamatukogu täitis oma tegevusega peamist ülesannet: õpilaste ja õpetajate varustamine 

õppekirjandusega, kooli õppekava järgse õppe toetamine. Raamatukogufondid  on vastavuses uue 

gümnaasiumi õppekavaga. Õppetööks vajaliku kirjanduse muretsemisel ja kasutamisel toimub  

koostöö kirjastustega. Raamatukogu on varustatud alates 2014.a. kevadest elektroonilise 

programmiga RIKS.  

IT arendamiseks on välja töötatud IT valdkonna strateegia. Gümnaasiumi tegustemise algusest on 

uendatud arvuteid, muretsetud puutetahvleid, sülearvuteid jt tehnilisi vahendeid.  Suurem osa 

tehnikast on muretsetud esimesel õppeaastal, teine suurem hange toimus 2014.a. 

Tabel 5.4.2 IT vahendite ostmine perioodil 2012 -2015 

IKT vahendid 2012 2013 2014 2015 

Arvutid 32 0 21 0 

Tahvelarvutid 2 0 0 0 

Sülearvutid 2 2 12 0 

Projektorid 7 0 5 0 

Digitahvlid 1 0 5 0 

Dokumendi kaamerad 0 3 0 0 

Printerid 7 3 1 0 

Õppetööks vajalikud IKT vahendid on olemas kõikides klassides.  

Inforessursside juhtimine põhieesmärk on tagada gümnaasiumi arengukava, õppekava ja 

õppekasvatustööga seotud info (dokumentide) kättesaadavus. Gümnaasiumi infotehnoloogilise 

süsteemi moodustavad IKT füüsilised vahendid - arvutid, võrk jm sellega seotud tehnilised 

vahendid, sisevõrgupõhised keskkonnad ja interneti-põhised keskkonnad. Lastevanemate ja 

õpilaste operatiivseks informeerimiseks on loodud võimalused. Gümnaasium on liitunud erinevate 

infosüsteemidega (EHIS, Haigekassa jm.) Õppe-ja administratiivtöös kasutatakse aktiivselt 

infitehnoloogiavahendeid: igas kabinetis on olemas internetiühendus, õppeprotsessis on kasutusel 

e-kool ja teised internetiallikad. Igal õpetajal on töölaual arvuti. Gümnaasiumis toimib erinevate 

huvigruppide  ja gümnaasiumi eesmärkidele vastav infosüsteem. Avalikustamisele kuuluv info on 

avalik ja kõigile juurdepääsu võimaldav lähtuvalt tööülesannetest. 
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Tabel 5.4.3 Gümnaasiumi varustatus  IKT vahenditega 2012-2015 

Jrk  2012/13õ.a. 2013/14õ.a. 2014/15õ.a. 

1. Arvutid  66 67 95 

1.1 ... sh sülearvutid (õpetajate ja 

spetsialistid) 

 7 14 

 ... sh sülearvutid arvutiklassis 0 0 12 

1.2 ... arvutid arvutiklassis 25 (15+11) 32 (17+15) 35 ( 3+14+17) 

1.3 ... õppeklasside arvutid 16 16 17 

1.4 Raamatukogu    2 

1.5 administratsioon   6 

1.6 Spetsialistid( IT, AT, HJ)   6 

1.7 Muu (õp.tuba, õpilasesindus)   3 

3. Tahvelarvutid  4 4 4 

4. Projektorid  17 18 21 

5. Digitahvlid  2 2 7 

6. Dokumendikaamera  3 3 3 

 

Tabel 5.4.4 Gümnaasiumis kasutatavad IT- alased keskkonnad 

Keskkond Selgitus 2012/13õ.a. 2013/14õ.a. 2014/15õ.a. 

SG koduleht SG koduleht X X X 

SG Moodle e-õppekeskkond X X X 

SG KIS E- dokumendi-haldussüsteem X X X 

e-kool Õppeinfosüsteem  X X X 

Google Apps for Edu Integreeritud e-post, kalender, dokumentide 

haldus 

X X X 

SG raamatukogu Raamatukogu  infosüsteem X X - 

SG raamatukogu Infosüsteem RIKS on kasutusele võetud. - - X 

SG.Wiki Intranet, siseinfo keskkond X - - 

SG Intranet Intranet ja dokumendi haldussüsteem - X X 

Säästlik majandamine ja keskonnahoid eesmärk on hoida gümnaasium ja territoorium puhas ja 

hoolitsetud. Saavutada säästliku majandamiskulude kaudu (vesi, elekter, küte) kokkuhoidu, 

juurutada keskkonnahoidlikku lähenemist, kasvatada loodusprojektide kaudu õpilaste 

loodusteadlikkust (nt konverents ”Vesi minu kodukohas”). 

Valdkonna  Ressursside juhtimine tugevused ja parendusvaldkonnad 

Tugevused Parendusvaldkonnad 

Töökeskkond ja töövahendid vastavad õppetöö 

vajadustele. 

Spordikompleksi ja  söökla renoveerimine 

Gümnaasium on hästi varustatud IKT 

vahenditega. 

Kaasata rohkem õpetajaid projektitöösse – 

organiseerida koolitus. 

Täiendavate ressursside saamine projektide kaudu Kaasata töötajaid eelarve koostamisse 

5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Arengukava eesmärgid 2013-2015 

● gümnaasiumis on loodud kõigile õpilastele võimalused enda maksimaalseks arendamiseks; 

● gümnaasiumis on õppimist toetav õhkkond, õppimine on populaarne; 

● õpetaja ja õpilase vahel toimub koostöö. Õpilased on motiveeritud õppima; 

● gümnaasiumis on loodud võimalused keskhariduse omandamiseks vähemalt kolmes 

õppesuunas; 

● õppida on võimalik statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis; 
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Aastatel 2013-2015 on õpilastele loodud õpikeskkond, mis toetab õpilaste arengut, on turvaline ja 

positiivselt mõjuv. Arvestatakse õpilaste vajaduste ja soovidega, toimib tugisüsteem. 

Õppenõukogu arutab tõsiselt õppe- ja kasvatustegevust ning annab juhtkonnale soovitusi 

õppeprotessi kvaliteedi tõstmiseks sh õpilastele toetusmeetmete määramiseks nõutavate 

õpitulemuste saavutamiseks. 

Õpilased, kelle kursusehinne on kursuse lõpus negatiivne või on jäetud hindamata, on kohustatud 

osalema täiendavates konsultatsioonides ja saavutama nõutava õpitulemuse. Õpilasele, kellel on 

suurem mahajäämus õppetööst puudumise tõttu või muude asjaolude tõttu, määratakse 

individuaalne õppekava. Õpilaste toetamiseks rakendatakse õpilasele sobivaid tugisüsteemi 

meetmeid. Andekate õpilaste toetamine toimub läbi lisaõppe: ettevalmistus võistlusteks, 

olümpiaadideks ja konkurssideks.  

Tabel 5.5.1 Õpilaste tunnustamine 

Tunnustamine 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Hea ja väga hea õppeedukuse eest 35 24 51 

Aktiivse osalemise eest koolielus 22 22 24 

Kokku tunnustatud (kord*õpilased) 57 46 75 

Õpilaste arv õppeaastas 159 129 134 

Tunnustustuste % õpilaste arvu kohta 36% 36% 56% 

 

Õpilaste toetamiseks viidi läbi arenguvestlusi õpilaste ja nende vanematega. On välja töötatud 

vestluse läbiviimise kord ja vastavad küsimustikud. Õpetajad on saanud koolisisese koolituse 

„Arenguvestluse läbiviimine õpilasega“. 

Karjäärinõustamine toimub nii klassijuhatajate poolt kui ka psühholoogi (2012/13) või 

sotsiaalpedagoogi (2013/14) või karjäärikoordinaatori (2014/15) poolt. Kooli õppekavas on 

karjääriteadlikkus läbiv teema, mida käsitlevad oma aines õpetajad. Alates 2014/15 õa on kõigile 

õpilastele kohustuslik valikkursus „Karjäärõpetus“, mille eesmärgiks on aidata õpilastel arendada 

teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning 

kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, 

karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust. Õpilastel on olnud võimalus osaleda Sillamäe 

Gümnaasiumi poolt korraldatavatel traditsioonilistel karjääripäevadel, maakonnas korraldatavatel 

haridusfestivalidel, “Teadlaste öö“ üritustel, ENTRUM programmis jne, käia õppekäikudel 

ettevõtetes ja kuulata „Tagasi kooli“ raames koolis käinud praktikuid.Traditsiooniks on saanud 

gümnaasiumi ekskursioonid kõrgkoolidesse eesmärgiga tutvuda sisseastumise tingimustega ja 

õppimisvõimalustega. Koolis korraldatakse Vitatiimi, Rajaleidja jt õppimisvõimalusi tutvustavate 

organisatsioonide  infopäevi. Meie õpilased on käinud Tallinnas Teeviidal ja Narvas Orientiiril. 

Õppekava arendamisel on olnud oluline viia õppekava vastavusse uuenenud riikliku gümnaasiumi 

õppekavaga. Kolme aasta jooksul koostatud uus GRÕK-ile vastav kooli õppekava. Õppekava 

väljatöötamisel osales kogu õpetajaskond. Gümnaasiumi õppekavaga pakume õpilastele 

võimaluse valida peamiselt 3 õppesuuna vahel: reaalsuund, loodussuund, humanitaarsuund. 

Õpilastel on 3 õppeaasta jooksul olnud  võimalus lisaks suuna kohustuslikele valikkursustele 

õppida valikainetena õppida riigikaitset, väitluskunsti, meediat, saksa keelt, prantsuse keelt, 
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liiklusõpetust, tantsuõpetust, programmeerimist, avalikku  esinemist jt. Osa valikainetest on 

õpilasel võimalik valida sõltumata õppesuunast. 

Uurimistööde  juhendamine, koostamine ja kaitsmine on toimunud väljatöötatud korra alusel, mis 

on kättesaadav kooli kodulehel. Gümnaasiumil on 3-aastane uurimistööde juhendamise kogemus. 

Õpilased on esitanud oma uurimistöid konkurssidele ja saanud maakondlikke ja riiklikke 

tunnustusi. 2013/14. õ.a. oli saadeti maakonna konkursile 6 tööd, millest 4 said tunnustuse. Üks 

töö saadeti vabariiklikule konkursile. 12. klassi õpilase töö „ Gaseeritud jookide mõju 

organismile“ sai tunnustuse. 2014/15. õ.a. saadeti üks töö ülevabariigilisele õpilaste teadustööde 

konverentsile Tallinnas. Töö märgiti ära.  

Gümnaasiumi projektitegevus on seotud tihedalt õppekavaga ja toetab nii üldpädevuste arendamist 

kui ka õppeainete lõimumist. Õpetajad ja õpilased osalevad aktiivselt projektitöös. Kui 2012/13 õa 

korraldasime õppeaasta jooksul 51 erinevat õppeprojekti, siis järgnevatel aastatel on see arv 

kasvanud juba üle 60 (tabel 5.5.2). Õppeprojektides osalevad kõik gümnaasiumi õpilased ja 

õpetajad. Keskmiselt toimubki õppeaasta jooksul ligemale 1-2 õppeprojekti nädalas. 

Gümnaasiumi projektitegevus hõlmab nii koolisiseseid, linna, maakonna ning rahvusvahelisi 

projekte. Mitmed projektid toimuvad ilma lisakuludeta, mõned finantseeritakse kooli eelarvest ja 

mitmele projektile oleme saanud lisarahastust ka linnavalitsuselt ja fondide kaudu (nt 2013/14.õ.a. 

taotleti 10. projektile rahastust ja millele saadi toetust kokku üle 25 tuh euro) (tabel 5.5.2). 

Rahvusvahelistest projektidest on seni õnnestunud Euroshcola projekt, mille läbi õnnestus 24 

õpilasel käia Europarlamendis Strasbourgis (2014). 

Tabel 5.5.2 Õpilasürituste (õppeprojektid) korraldamine ja toetused 2013-2015 

Taotlused 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kokku õpilasüritusi (õppekäigud jms) 51 64 64 

Esitatud taotlusi/projekte 11 10 15 

Toetus (eur) 5000 25400 10900 

Üheks oluliseks õpilaste motivatsiooni toetamise meetodiks on konkursside ja olümpiaadide 

korraldamine, täiendav valmistumine ja nendel osalemine (tabel 5.5.3). 

Tabel 5.5.3 Õpilaste osalemine olümpiaadidel ja konkurssidel 2012-2015 

Aine/ainevaldkond 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Silla

-mäe 

Ida-

Virumaa 
Eesti 

Silla-

mäe 

Ida-

Virumaa 
Eesti 

Silla-

mäe 

Ida-

Virumaa 
Eesti 

Vene k ja kirjandus 11      16       5     

Eesti keel   2   15    2 (17 k) 6   4 

Inglise keel               2 (11k)   

Reaalained (mate, inform) /  

Kobras          5 1 /2   4 

10 

Ajalugu/ühisk.õp                  4 

Loodusained (geogr, bio, keemia, 

füüsika)       9  3     2 

1(5 k)   

Uurimistööd         5 3       

Projektid (Euroscola, Roheline 

kool jt)         6  24   

    

Laulmine   3 (1k)     3     2   

Sport (korvp, kergejõustik jt) 24 12 6 16 
  

24 8 4 

Riigieksamite tulemused on olulised näitajad õpilaste  õppetöösse suhtumise, õppevõimekuse ja 

motivatsiooni näitajad. Samas on need ka õpetajate nõudlikkuse ja pühendumise indikaatorid.  
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Tabel 5.5.4 Riigieksamite tulemused 2013-2015 

Õppeaasta Eesti keel Inglise keel Matem Lai matem Kitsas matem. 

2012/13 
Eksami sooritajaid 

59 59    

Riigi keskmine 59,2 72 61,0   

Kooli keskmine 66  55,8   

2013/14 
Eksami sooritajaid 

28 28    

Riigi keskmine 74,1 61,3  59,8 34,2 

Kooli keskmine 68,7 53,2  45,9 35,4 

2014/15 
Eksami sooritajaid 

58 58  39 19 

Riigi keskmine 76 66,7  50,8 41,9 

Kooli keskmine 67,9 47,4  53,3 42,6 

Õpilased tulevad Sillamäe Gümnaasiumisse väga erineva ettevalmistusega. Kahjuks jäävad need 

erinevused sageli püsima ka kuni gümnaasiumi lõpuni.  

Väga suured on erinevused nõrgemate ja tugevamate tulemuste vahel. Kuna Sillamäe 

Gümnaasiumis on eksamite sooritajate arv olnud suhteliselt suur, siis ka keskmine pole olnud 

kõrge. Eksamite tulemused on olnud kõigil kolmel aastal Eesti keskmisel tasemel. Nõrgemad on 

olnud tulemused inglise keele eksamil (tabel 5.5.4). 

Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste eesti keele kui teise keele eksami tulemused on olnud keskmiselt 

66-68 punkti 100-st, millega päris rahul ei saa olla (tabel 5.5.4 ja tabel 5.5.5). Keskmise on alla 

viinud väga nõrgemate õpilaste nõrgad tulemused.  

Tabel 5.5.5 Riigieksamite tulemused 2015 

 
Eesti keel teise keelena 

          Kool või võrdlusbaas N keskm mediaan MIN MAX St. hälve 
1 Narva Keeltelütseum 22 87,1 88 77 94 5,4 

2 Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 51 81,8 83 44 98 11,3 

3 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 50 75,6 76 35 99 16,4 

4 Narva Kesklinna Gümnaasium 28 74,9 77 40 95 16,6 

5 Jõhvi Vene Gümnaasium 36 74,8 80 28 96 16 

6 Narva Pähklimäe Gümnaasium 32 74,1 72 50 99 15 

7 Sillamäe Gümnaasium 60 67,9 68 28 97 19,4 
8 Narva Kreenholmi Gümnaasium 34 64,9 68 26 95 17,9 

9 Narva Soldino Gümnaasium 69 63,8 68 15 98 21,2 

  Keskmine võrdlusgrupis   73,9 75,6 38,1 96,8 15,5 

  Ida-Viru maakond 382 72,7 76 15 99 18,1 

  Eesti 1221 76 81 15 100 18,2 

Matemaatika kitsa kursuse eksami on valinud peamiselt humanitaarõppesuuna õppekava järgi 

õppinud õpilased. 2014/2015 õppeaastal valis ka väga suur hulk laia matemaatikat õppinud õpilasi 

kitsa matemaatika eksami. Keskmise tulemuse viib alla väga nõrkade õpilaste tulemused. Nt 

nõrgim tulemus matemaatika kitsa kursuse eksamil oli 14 punkti. Laia matemaatika kursuse 

eksami nõrgim tulemus oli 2015.a vaid 4 punkti. Maksimumtulemus laias matemaatikas oli 93 p, 

kitsas aga vaid 81p. 

Matemaatika kitsas kursus 

Jrk  Kool või võrdlusbaas N keskm mediaan MIN MAX St. hälve 

1 Narva Keeltelütseum 8 84,8 88 58 100 13,8 

2 Narva Kesklinna Gümnaasium 18 65,9 66 32 89 14,6 

3 Narva Kreenholmi Gümnaasium 31 53,3 53 17 96 21,6 

4 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 22 49,3 50 12 90 24,7 
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5 Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 13 45 42 24 91 17,5 

6 Narva Pähklimäe Gümnaasium 15 43,3 40 20 73 17,6 

7 Narva Soldino Gümnaasium 46 43,1 44 5 93 24,1 

8 Sillamäe Gümnaasium 20 42,6 41 14 81 18,6 

9 Kiviõli 1. Keskkool 9 39,8 34 19 74 18,1 

10 Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 19 37,9 40 14 77 16,5 

11 Jõhvi Vene Gümnaasium 23 31,2 27 11 65 14,5 

  Võrdlusgrupi keskmine 20 49 48 21 84 18 

  Ida-Viru maakond 306 44,7 41 3 100 23,2 

  Eesti 2461 41,9 38 3 100 21,7 

Lai matemaatika  

  Kool või võrdlusbaas N keskm mediaan MIN MAX St. hälve 
1 Narva Keeltelütseum 14 88,3 90 71 99 6,6 

2 Narva Kesklinna Gümnaasium 12 74,2 74 50 98 16,6 

3 Narva Pähklimäe Gümnaasium 17 68,6 73 33 93 18,3 

4 Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 24 67,4 75 15 97 22,4 

5 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 30 61,1 64 18 87 17,7 

6 Jõhvi Vene Gümnaasium 17 57,3 66 16 95 23,2 

7 Narva-Jõesuu Keskkool 5 55,4 52 22 86 29,5 

8 Narva Soldino Gümnaasium 23 53,4 56 22 86 20,5 

9 Sillamäe Gümnaasium 40 53,3 59 4 93 25,3 
10 Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 33 53,2 50 2 100 26,4 

11 Kiviõli 1. Keskkool 17 46,9 41 6 88 23,5 

  Võrdlusgrupp 21 62 64 24 93 21 

  Ida-Viru maakond 295 57,8 62 2 100 24,7 

  Eesti 4337 52,3 52 0 100 25,5 

Gümnaasiumi 15 parima tulemuse keskmine laia matemaatika eksamil on olnud aga küllalt 

kõrge, nt 2015.a tulemuste põhjal oleme 77,8 punktiga  Ida-Virumaa koolidest II kohal. 

   Sillamäe Gümnaasiumi    keskm mediaan MIN MAX   
  … 15 parimat tulemust   77,8 

 

65 93   

  … 20 parimat tulemust   73,75 

 

60 93   

  … 25 parimat tulemust   70 

 

51 93   

 
Inglise keel 
Tase  2013 2014 2015 

 Eksamisooritajaid 58 28 59 

 keskmine 61 52,7 47,4 

 Eesti keskmine 69,7 67,5 66,7 

B2 (üle75p)   3 11% 5 8% 

B1 (üle 50p)   11 39% 28 47% 

Gümnaasiumi õpilaste keskmine eksamisooritus on olnud inglise keeles madalama tulemusega kui 

vabariigi keskmine ning madalam kui Ida-Virumaa võrdlusgrupis. Positiivne on aga see, et 2015. a 

eksami sooritajatest on suurem hulk õpilasi (47%) omandanud B1 keeleoskustaseme kui 

varasemal aastal (39%). 

Lisaks heale eksamisooritusele on oluline ka pidevalt st kogu gümnaasiumiperioodi jooksul väga 

hästi õppimine. Kui õpilasel on kõik kursusehinded ainult väga head või on ainult kaks hinnet vaid 

head, siis võib õppenõukogu otsustada õpilast tunnustada vastavalt kas kuld- või hõbemedaliga.  

Tabel 5.5.6 Medaliga lõpetajad 2013-2015 

Jrk Medaliga lõpetajad 
2012/2013  2013/2014 2014/2015 

Lõpetas 58 õpilast Lõpetas 28 õpilast Lõpetas 62 õpilast 

1 Kuldmedaliga lõpetajad 9 15,5% 3 10,7% 6 9,7% 

2. Hõbemedaliga lõpetajad 2 3,4% 1 3,6% 5 8,1% 
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Sillamäe Gümnaasiumi on kuldmedaliga lõpetanud kolme aasta jooksul 18 õpilast ja 

hõbemedaliga 8 õpilast (tabel 5.5.6). Medaliga on lõpetanud kolme aasta jooksul 17,6% kõigist 

148-st lõpetajast, mis on väga hea tulemus. 

Teine oluline näitaja, mis iseloomustab kooli õppe- ja kasvatustöö kvaliteeti on õpilaste sihipärane 

töö ja ettevalmistus edaspidiseks eluks, edasisteks õpinguteks, mida iseloomustab õpilaste 

edasiõppimie kõrgkoolides või kutseõppes (tabel 5.5.7).  

Tabel 5.5.7. Järgmisel haridustasemel edasiõppijate % gümnaasiumi lõpetajate üldarvust 

Lõpetajate valikud 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Gümnaasiumi lõpetas (õpilased) 69 28 62 

Ülikooli 37 (63.8%) 17 (63 %) 46  

Kutsekooli 4  (6,9 %) 2 (7%) 3 

Tööle ( sh MSÕ lõpetajad) info puudub 7  ( 22%) 10   

Muu (kodus, sõjaväes jne ) 3 (5,2 %) 1(andmed puuduvad) 4 

2014. aastal lõpetas Sillamäe Gümnaasiumi 28 õpilast, neist 1 õpilane mittestatsionaarses õppes. 

Enamus valis peale gümnaasiumi õpingud Eesti või välismaa kõrgkoolides. Edasi jätkas õpinguid 

70,4%  sh kõrgkoolides 63%. Suurem osa jätkas õpinguid Tallinnas – 10 õpilast, 3 õpilast jätkas 

õpinguid Tartus, 3 õpilast Kohtla-Järvel ja 3 õpilast välismaal. Populaarsemad kõrgkoolid olid 

TTÜ ja TÜ, aga mindi ka Mereakadeemiasse, Sisekaitseakadeemiasse ja Virumaa Kolledzisse.  

Tööle asus 7 õpilast, enamus neist jäi Sillamäele ja kavatsevad õpinguid jätkata järgmisel aastal. 

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetas 2015. aastal III lend. Lõputunnistuse said 62 õpilast, neist 58 

statsionaarses õppes ja 4 õpilast mittestatsionaarses. Õppeaasta jooksul st tähtaegselt ei lõpetanud 

3 õpilast, kes jätkavad õpinguid eskternina sügisel 2015.  

Statsionaarses õppes lõpetanud õpilastest jätkas õpinguid 82,84% lõpetajatest, sh 77,6% 

kõrgkoolides, mis on üle 10% rohkem kui eelneval 2014.a lõpetanutega võrreldes. Tööle asus 6 

lõpetajat. Mittestatsionaarses õppes lõpetanud õpilased töötasid ja õppisid gümnaasiumis töö 

kõrvalt. Ajateenistusse Kaitseväkke läks 2 õpilast (vt tabel lahter „Muud“). Enamus õpilasi läks 

õppima Tallinnasse (32 õpilast), aga samuti Narva – 4, Tartusse - 4 ning välismaale 3 õpilast. 

Virumaa Kolledzisse asus õppima 2 õpilast.  Kõrgkoolidest oli valdavalt populaarseim Tallinna 

Tehnikaülikool – 23 õpilast (sh 4 TTÜ Mereakadeemia kolledzisse), järgnesid  Tallinna Ülikool - 

4, Tartu Ülikool – 3 õpilast. Erialati olid populaarsemad energeetika, infotehnoloogia, noorsootöö, 

tervishoid ja paljud muud insenerierialad (TTÜ-s).  

Huvitegevus toetab õppekava. Üritused on kantud õppeaasta algul gümnaasiumi üldtööplaani koos 

vastutajate, sihtgruppide ja toimumisaegadega. Info ürituste kohta on kättesaadav üldtööplaanist, 

kodulehelt, stendidelt jm. On välja kujunenud traditsioonilised üritused: õppeaasta alustamine 

teadmistepäevaga, õpetajatepäev, heategevuslaat, heategevusball, valentinipäev, külaliskontserdid, 

kevadkontsert, talgud „Teeme ära“, orieteerumisvõistlused Kurtnas, matk Orava tallu, 

kodanikupäev, muusikapäev, emakeelepäev, tervisenädal, laagrid – keelelaager, riigikaitsealane 

õppelaager. 

Kooli väärtused on sõnastatud õppekava õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkides, kodukorras, 

arengukavas ja töötajate ametijuhendites. On olemas kodukord, kus on pööratud tähelepanu 

käitumisreeglitele, õppetööle, puudumistele, õpilaste hindamisele,tunnustamisele ja mõjutamisele. 

Väärtuste ja eetika kujundamisega tegeldakse igapäevaselt. 

Gümnaasiumis on töötatud välja mittestatsionaarses õppes õppimise kord. Töötavatel inimestel  on 

võimalus õppida töö kõrvalt mittestatsionaarses osakonnas. Võimalus jätkata õpinguid on 
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gümnasistidel, kes on statsionaarsest õppest mingil põhjusel välja langenud. 31.12. 2014.a. seisuga 

õppis mittestatsionaarses osakonnas  10 õpilast.  

Valdkonna  Õppe ja kasvatusprotsess tugevused ja parendusvaldkonnad 

Tugevused Parendusvaldkonnad 

Õpilased saavad valida suurel hulgal 

valikkursusi ja koostada endale individuaalne 

õppekava 

Õppetoolide koostöö ( eriti tunniväline tegevus – 

peaks olema kooskõlastatud, ühiselt planeeritud). 

Aineõpetajate tegevus väikeste õppegruppidega Andekate õpilaste arendamine. Tulemused 

olümpiaadidel 

Kursuste läbiviimine kõrgkoolide ja/või 

kutsekoolide juures 

Õppetöö kvaliteedi tõstmine ( nõrga õppeedukusega 

õpilaste õigeaegne toetamine) 

Karjäärinõustamisvõimalused  Valikainete põhjendatus. Eelkutseõppe võimalused. 

Eesti keeles õpetatavate õpetajate 

koostöövõrgustik 

Õpetajate tihedam koostöö läbivate teemade 

õpetamisel 

Enamus noori, kes on tulnud õppima lõpetab 

gümnaasiumi. 

Õpilaste eesti keele oskus 

  

5.6 Meetmed, tagamaks õpilastele võimalust jätkata õpinguid eesti keeles 

Arengukava  eesmärgid 2013-2015: 

● Õpilastele on loodud võimalused praktiseerida eesti keele oskust õppetundides ja 

väljaspool õppetunde;  

● gümnaasiumi lõpetajate riigikeele oskuse tase on piisavalt hea, et jätkata õppimist eesti 

keeles nii kõrgkoolis kui ka kutsekoolis. 

Õpilastele  on loodud võimalikult palju eestikeelset keskkonda: 60% õppeainetest õpetatakse eesti 

keeles. Õpilastel on kasutada suur eestikeelne õpiku- ja üldkirjanduse kogu. Korraldatud  on 

õppekäike  eestikeelsesse keskkonda, keelelaagreid (nt 2014.a. suvel „Ole sõbraks Haanjamaal“), 

lõimingu ja keelepäevi Haljala Gümnaasiumis ja Kiviõli Gümnaasiumis, õpilasesinduse töövisiit 

Viljandi Gümnaasiumis, emakeelepäev Sillamäe raamatukogus. 

2013.a. oli 58 lõpetajat, kellest 37 õpilast astus erinevatesse kõrgkoolidesse – neist 29 sai sisse 

eestkeelsesse kõrgkooli. Eksamitulemused eesti keel teise keelena – keskmiselt 66,5 (riigi keskm 

59,2) 2014.a. eesti keel teise keelena eksamitulemused: gümnaasiumi keskmine 68,7 (riigi keskm 

74.1).  

2014.a. 28 lõpetajast astus  eestikeelsesse kõrgkooli 15 õpilast. 2015.a. eesti keel teise keelena 

eksamitulemused: gümnaasiumi keskmine 66,7 (riigi keskm 76). 62-st lõpetajast asus 42 õpilast 

õppima eestikeelsetes õppeasutustes. 

5.7 Õppekeskkonna tervishoiunõuetele vastavuse tagamine ja terviseedendus 

Arengukava eesmärgid 2013-2015 

● õpilaste ja töötajate vaimne ja füüsiline tervis on kaitstud ja elukvaliteet on kõrge; 

● õpilaste ja töötajate terviseteadlikkus on kasvanud; 

● õppimise ja töötamise tingimused soodustavad tervislikku käitumist; 

Sillamäe Gümnaasium pole saanud Päästeametilt või tervisekaitseametilt ühtegi olulist 

ettekirjutust. Kõik märkused on olnud koheselt kõrvaldatavad. Ruumid vastavad tuleohutuse ja 

tervisekaitse nõuetele. Gümnaasium viib läbi regulaarselt riskianalüüsi ja sellel analüüsil 

põhinevad ettepanekud võetakse töösse ja parandatakse õppimise ja töötamise tingimusi.  
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Sillamäe Gümnaasiumis on tagatud õe teenuste kättesaadavus koostöös Sillamäe linna 

tervishoiuasutustega. Tervislike eluviiside propageerimine toimub õppekava kaudu 

inimeseõpetuse, bioloogia, kehalise kasvatuse tundides.  

Gümnaasiumi õpilaste ja töötajate tervise arendamise eesmärgil on Gümnaasiumis loodud 

tervisenõukogu. Töötajad ja õpilased on  instrueeritud  tervislikust käitumisest. Töötajad on 

läbinud meditsiinilise läbivaatuse ja omavad vastavat tõendit. Õpilaste meditsiiniline kontroll on 

läbi viidud õigeaegselt. Personali esindaja on läbinud esmaabiandmise koolituse. 

5.8 Turvalise õppekeskkonna loomine 

  Arengukava  eesmärgid 2013-2015: 

● gümnaasiumi õpikeskkond on turvaline ja ohutu ning soodustab õpilaste arengut; 

● töökeskkond on soodne nii õppimiseks kui tööks ja toetab õpilaste õppimist ja töötajate 

tööelu kvaliteeti; 

Õpilase ja gümnaasiumi töötaja vaimse ning füüsilise turvalisuse ning turvalise õpi- ja 

töökeskkonna tagamiseks on gümnaasiumis tarvitusele võetud vajalikud meetmed. Gümnaasiumi 

turvalise õpikeskkonna loomiseks tehakse koostööd politsei, linnavalitsuse, päästeametiga jt, et 

tõhustada võimalike probleemide lahendamist. On läbi viidud töötajate ja õpilaste instrueerimine 

ja koolitused tuleohutuse, veeohutuse, töö-ja tervisekaitse teemadel. Aineõpetajad, klassijuhatajad 

on õpilasi instrueerinud enne õppekäike, ekskursioone ja laboritöid.  

Hädaolukorras tegutsemise plaan on välja töötatud ja töötajatele  tutvustatud.  Kord aastas toimub 

kogu kooli ohutusalane ja hädaolukorras tegustemise õppus. 

Gümnaasiumis  tegutseb  töökeskonnanõukogu. Gümnaasiumi töökeskkonnanõukogu liikmed on 

läbinud töökaitsealase koolituse.  Töökeskkonna nõukogu tegusteb kinnitatud tööplaani alusel. 

TKN viib regulaarselt läbi riskianalüüsi ja teeb ettepanekuid juhtkonnale töökeskkonna 

parendamise kohta. 

Sillamäe Gümnaasiumi töö- ja õppekeskkond on turvalised. Õnnetusjuhtumeid ja keskkonnast 

tulenevaid tervisekahjustusi pole vaadeldaval perioodil olnud. 

 

 

 

 

 

Sisehindamise aruanne 2012-2015 on läbi arutatud Sillamäe Gümnaasiumi õppenõukogu 

18.06.2015 koosolekul. 
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Direktor 


