Haabersti Vene Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2013-2015
1. Üldandmed Haabersti Vene Gümnaasiumi kohta
Õppeasutuse nimi

Haabersti Vene Gümnaasium

Õppeasutuse kontaktandmed
aadress
telefon
kodulehekülg
e -post
Juht

Õismäe tee 132, Tallinn 13511
6579246
www.hvg.tln.edu.ee
hvg@hvg.tln.edu.ee
Irina Antonjuk

Õppeasutuse pidaja

Tallinna Haridusamet Estonia pst 5a, 10143 Tallinn

Laste/õpilaste arv

720

Personali arv

64

Sisehindamise periood

2013-2015

Eelmise sisehindamise esitamise aeg

2011-2013 (esit. 29.05.2013)

1.2. Õpilaste arv klassiti ja klasside täituvuse ja õpetajate arvude näitajad.
Tabel 1.
Õpilaste arv kokku
I kooliaste - 1.-3. klass
II kooliaste -4.-6. klass
III kooliaste -7.-9. klass
gümnaasium - 10.-12. klass
Õpetajate ametikohtade arv kokku
Õpetajate arv kokku
Klassitäituvus põhikoolis
Klassitäituvus gümnaasiumis

2012/13
529

2013/14
611

2014/15
664

10.09.215
728

196

188

215

248

152

188

180

185

102

122

152

171

79
26,0
47
24
26

109
32
48
24
26

117
37
52
24
26

124
42
55
24
26

2. HVG lühikirjeldus ja eripära
2.1. Ajalugu
Haabersti Vene Gümnaasium on üldhariduslik kool, kus vene keelt õpetatakse ja õpitakse emakeele
tasemel, eesti keelt teise keelena ja õppeaineid eesti ja vene keeles. Kool on asutatud 1937.aastal
Tallinna reaalkooli nr. 5 poistekooli nime all, 1945ndal aastal kool taaskord muudab staatust ja nime:
seitsmeaastase ja venekeelse õppega Tallinna 5. Kool. Kool kolib aadressile Vabriku 10. 1978ndal aastal
koolihoone muutub õppe-tööstushooneks ja kool kolib uude linnarajooni, Väike-Õismäele. Kooli uueks

aadressiks kuni tänaseni saab Õismäe tee 132. 2001.aastast kool kannab nime Tallinna Haabersti Vene
Gümnaasium. Haabersti Vene Gümnaasiumil on oma lipp, logo ja koolihümn.
2.2.Õppe- ja kasvatustöö korraldus
Kooli võetakse põhikooli õpilasi kooli teeninduspiirkonnast ilma katseteta, vabade kohtade olemasolul
ka väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda. Klassid komplekteeritakse vastavalt õpilaste arengule ja
lapsevanemate soovile. Juhtkond jälgib pidevalt kooli täituvust ning rakendab erinevaid meetodeid
õpilaste arvu suurenemiseks.
Sisehindamise (SH) perioodil tegutsesid I – III kooliastmes täieliku ja osalise varasema ja hilisema
keelekümbluse klassid. See on kooli tähtsaim eripära kaasajal. Koolis on välja töötatud LAK- õppe
korralduse põhimõtted ja õppekavad ning keelekümblus- ning lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikal
põhinevad ainekavad.
2015.aastal õpivad 2.k ja 3.k klassid täieliku keelekümbluse programmi järgi (st 100% eesti õppekeele
alusel).
Hilisema osalise keelekümbluse klassides (5.-9.klassid) on eesti keele osakaal õpilaste nädalakoormuses
ca 30 – 70% (õppetöö toimub ainepõhiselt, eestikeelseid aineid nimetab kool, lapsevanemate soovidega
arvestatakse.
Gümnaasiumiastmes kooli suund on, et õpilased õpivad vähemalt 57 kursust aineid eesti keeles, osalt
oma, osalt kooli valikul.

2.3.Inimesed
Kooli õpilaste arv on SH perioodil suurenenud 611-lt 728-le, mis kinnitab väljatöötatud õppekorralduse ja
maine jätkuvalt head seisu.
Pedagoogiline koosseis on vastavuses õppekava nõuetega. Osa õpetajatest annavad või on võimelised aineid
eesti keeles. Õpetajate arv on SH perioodil 7 inimese võrra kasvanud seoses eestikeelse õppe pideva laienemisega,
ka keelekümbluse suund nõuab toetamist.
Õpetajad jagunevad 6-sse õppetooli: algõpetus, humanitaarained, eesti keel ja võõrkeeled,
loodusteadusteained, loov(oskus)ained; keelekümblus. Õppetööd toetab HVG tugispetsialistide grupp,
kuhu kuuluvad psühholoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog.
Pikapäevarühma kasvatajad ning abiõpetajad moodustavad pedagoogilise tugipersonali rühma.
Kooli tehniline personal koosneb 9st inimesest.
Kooli juhtkonda kuulub 6 liiget: direktor, õppealajuhataja, õppetoolide juhataja, huvijuht, majandusjuhataja
ning infojuht.
2.4. Koolihoone
Koolimaja on renoveeritud 2008.aastal PPP-lepinguga ning varustatud õppevahenditega, sealhulgas IKT
vahenditega( igas õpperuumis on projektor). Lisaks riigi- ja linna rahastamisele kool kaasab omatulude
vahendeid, kodumaist ja välissihtfinantseerimist.
Koolil on 2 arvutikabinetti (40 töökohta), logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi kabinet; käsitöö kabinet
ja õppeköök; puutöökoda / poiste tööõpetuse kabinet; meediakabinet, muusikakabinet; 2 spordisaali,
raamatukogu, aula; söökla. Kooli kasutuses on ka kõrvalkinnistul asuv staadion, mis on Haabersti LOV
haldusalas.
2.5. HVGi arengukava eesmärgid
Haabersti Vene Gümnaasiumi areng lähtub järgmisest visioonist:
Haabersti Vene Gümnaasium on kool, kus on loodud head tingimused lapse täiuslikuks arenguks ja
tema pädevuste kujundamiseks hea baashariduse kaudu.
HVGi missioon:

Vene või muu mitte-eesti emakeelega õppijatele arendava ja turvalise õpikeskkonna loomine, milles
nad kogevad edu ja omandavad väärtustatud teadmisi ja oskusi.
HVGi põhieesmärk:
Luua mitte-eesti emakeelega õppijate vajadustele vastav ja valikuid võimaldav õppekava ja
õppekorraldus ning turvaline ja kaasaegne õpikeskkond.

3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus
Sisehindamise eesmärk: HVGi jätkusuutlikkuse kindlustamine; õpilastele ja töötajatele nende arengut
võimaldavate tingimuste loomine ja hoidmine; selge pilt HVGi kohast Tallinna ja Eesti haridusmaastikul
ja eriti vene õppekeelega koolide hulgas.
Sisehindamise tööriistad:
 sisekontroll, mis hõlmab andmete kogumist SH viies valdkonnas; sisekontrolli teostavad kooli
juhtkonna liikmed ja valdkondade juhid;
 enesehindamine, mis tähendab kogutud teabe tõlgendamist – statistiliste näitajate, faktide ja
protsesside analüüsimist, põhjuslike hinnangute andmist, tekkinud seoste interpreteerimist ja
aluse andmist koolis toimuvate protsesside parendamiseks; eneseanalüüsi teostavad kõik kooli
pedagoogilised töötajad (eneseanalüüsi ankeedi täitmine 1 kord aastas), õppetoolid ja HVGi
juhtkond; tehnilised töötajad annavad infot vastavalt vajadusele.
 Sisehindamise andmekogumise meetodid: anketeerimine ja intervjueerimine (õpilased,
õpetajad, lapsevanemad); dokumentide ja statistika uurimine (kooli juhtkond);
klassiruumivaatlus (kooli juhtkond, huvigruppide esindajad).
 Sisehindamise ajakava: kõik õpetajad ja õppetoolid esitavad eneseanalüüsi 1 kord õppeaastas,
mais-juunis; töötajate, õpilaste ja lapsevanemate küsitlemiseks - vähemalt 1 kord õppeaastas
anketeerimine. Sisehindamise valdkonnad: eestvedamine ja juhtimine; personalijuhtimine;
ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess ja koostöö huvigruppidega.
 Sisehindamise tulemuste vormistamine, esitlemine ja kasutamine: esimest korda vormistati
tulemused SH aruandena õppeaasta 2009 lõpul. Järgmiseks SH perioodiks valiti 3 aastat, st
aruanne esitati 2011, järgmine aga 2013. aastal. Iga SH perioodi lõpul teeb kooli juhtkond
kokkuvõtte töö aruandena. Aruandeid tutvustatakse õppenõukogus ja hoolekogus.
Sisehindamise tulemustele ja analüüsile toetudes sõnastatakse / korrigeeritakse arengukava
eesmärgid, kehtivas arengukavas oli koostatud 2015-2015 tegevuskava.

4. Sisehindamise aruande analüüsiv osa
Käesolevas SH aruandes tehakse kokkuvõte HVGi arengukava 2012 – 2016 täitmisest ja HVGi
2012/2013.õa (osaliselt), 2013/2014.õa ja 2014/2015.õa perioodi tulemustest.
Selgitus rahuloluküsimustike kohta: 2013/2014.aastal oli välja töötatud ja 2 järgneva aasta jooksul
kasutatud uus ankeet, selliste tulemuste kajastamisega, mis annavad selgema aluse
parendustegevusteks.
4.1. Eestvedamine ja juhtimine
* Märkus: siin ja edaspidi üldeesmärgid on võetud HVGi arengukavast 2012 – 16; alaeesmärgid
üldistatult õppeaastate üldtööplaanidest.
Eesmärgid *

Olulisemad tegevused

Olulisemad tulemused

Gümnaasium toimib
jätkusuutlikult tänu kindlale
tegevuse süsteemse

Süsteemne
sisehindamise
läbiviimine-2009,

Personal osaleb kooli
juhtimisprotsessis ja
otsuste tegemisel,

Väljakutsed aastateks
2016 – 2018
Sisehindamise
aruanne 2013-2016
süsteemse läbiviimine

planeerimisele, kavandatu
elluviimisele,
analüüsimisele.

2011, 2013; ning
õppenõukogule
esitatud (juuni
2013, oktoober
Juhtimine koolis toetub
2014).
osapoolte kaasatusele ning
Kooli sisehindamise
otsuste ettevalmistamise
läbiviimise
protsessi on kaasatud kogu
korraldus ja
kooli personal, õpilased,
tegevused on
lapsevanemad, hoolekogu.
aidanud kaasa
eelmise
Alaeesmärgid:
arengukava (2009• Enesehindamine
2011) eesmärkide
kõikidel tasanditel:
täitmise seirele ja
õpilane-õpetajaanalüütilise
juhtkond-asutus
kokkuvõtte
• Kooli
koostamisele
kvaliteetsetesse
arengukava
tulemustesse
perioodi lõppedes.
panustamine
Õppeasutuse
• Olukorra ja analüüsil erineva tasandi
planeeritavate
plaanid (asutuse
muutuste kooliellu
arengukava aasta
operatiivne
tegevuskava sh
rakendamine
koolitusplaan,
aasta üldtööplaan,
õppetoolide
plaanid, õpetaja
töökava) toetavad
arengukava
eesmärkide poole
liikumist, õppekava
rakendumist ja on
omavahel tugevalt
seotud.

2014/15.a.hinnang
94%, kasv 16%.
Juhtimises kasutatakse
demokraatlikku ja
kaasavat juhtimisstiili,
tegutsev 6 liikmeline
juhtkond on
koostöövõimeline.
Loodud psühholoogilise
kliimale hinnang on
2014/15.a. 88%,
pidevalt kasvab.
Kollektiivi hinnang
juhtkonna tegevusele
on stabiilselt kõrge:
otsuste täitmine on
94%, kasvas 15% võrra.
Positiivselt kooli
arengut hindas 85%
töötajatest, mis on
eelmisest aastast 19%
rohkem.
Stabiilselt kõrgelt
hinnatakse direktori
käitumist: 2013/14.a.82%, 2014/15.a.- 85%.
Kooli dokumentatsioon
toetab kooli toimimist.

Tabel nr 2. Tagasiside juhtimisele

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2012/13
2013/14
2014/15

ja uue HVG
arengukava
koostamine.
Uue õppekava
omaksvõtt: pädevuste
põhine õpetamine,
kujundav hindamine,
õppeainete ja
keeleõppe lõiming,
väärtuskasvatus.
Eestikeelse õppe
laiendamine
põhikoolis ja lõimitud
aine- ja keeleõppe
uute vormide
leiutamine.
Õppetoolide
funktsioonide
täpsustamine ning
vastutuste
kirjeldamine,
ainetevaheline
koostöö tõhustamine.

Näitaja
Loodud psühholoogiline kliima
Demokraatia suhted
Motivatsiooni edendamine

2012/13
58%
76%
76%

2013/14
60%
78%
78%

2014/15
88%
94%
83%

Tabel 3. Juhtimise mõju kooli arengule
Näitaja
Kooli arenemine on positiivses suunas
Muudetused/otsused on täidetud
Direktori käitumine on kõigile eeskujuks

2013/14 2014/15
66%
85%
79%
94%
82%
85%

100%

50%
2013/14
2014/15

0%

4.2. Personalijuhtimine
Eesmärgid *

Olulisemad tegevused

Olulisemad tulemused

Kõigi töötajate
koostöövõrgustiku
arendamine.
Personali mitmekülgne
koolitamine.
Personali
tunnustamine.
Personali hindamine.
Töökeskkonna
täiustamine.

Metoodika alane
koostöö ja
ühiskoolitused.
Keelekümblus
koordinaatori ja HEVkoordinaatori
ametikoha loomine

Koostöös haridusasutuse
võimekuse suurendamine,
töötaja on kooli esindaja
ja maine looja, näitaja on
kasvanud 91%st 94%ni.

Alaeesmärgid
•
Koolitöötajate
tunnustus- ja
motivatsioonisüsteemi
arendamine
•
Koolituste
tulemuslikkuse
hindamine

Uute töötajate
koolikindluse
suurendamine
koolisisese mentorluse
abil.
Personali
rahuloluküsitluse
läbiviimine, analüüs.
Motivatsioonisüsteemi
värskendamine.

Koostööja ja info
liikumisega rahulolu
näitab kasvava trendi
2013/14.a- 90%st
2014/15.a- 94%ni.
Kooli töötajatele on
loodud soodne ja
turvaline keskkond,
sellega rahulolu
2013/14.a. oli 75%, kasvas
88%ni 2014/15.a.
Kogu personal osaleb
õppetoolide töös,
kooliastmete koostöö

Väljakutsed aastateks
2016 – 2018
Uute eesti ja vene
keelt valdavate
õpetajate leidmine.
Teises keeles
õpetamise
meisterlikkuse
tõstmine.
IKT vahendite
kasutamine veelgi
otstarbekam
kasutamine õppetöös.
Väikese
tunnikoormusega
õpetajate jagamine
mitme kooli vahel.
Vähenenud ressurss
õpetajate
enesetäienduseks
eeldab täpsemaid
koolituste valikuid.

Koolitusplaanide
koostamine, vastavuses
kooli strateegilistele
eesmärkidele, lähtudes
personali
arenguvajadustest ning
kooli arengukavast ja
õppekavast.
Õpetajate kandidatuure
konkurssidele
esitamine.

arendamise töörühmades.
Toimub igaaastane
õppetoolide tegevuste
monitooring.
Noortele õpetajatele on
määratud mentorid.
Toimuvad koolisisene
koolitus nõustaja ja
õpetaja-metoodiku
eestvedamisel.
Iga aastaga kasvab
tunnustatud õpetajate
arv.

Tabel 4. Personali rahulolu

Näitaja
Kooli visioon ning missioon on mulle tuntud
Töökoht on turvaline
Tööaja planeerimine/korraldamine
Informatsiooni liikumise ning kättesaadavuse
rahulolu

2013/14 2014/15
91%
94%
75%
88%
76%
79%
90%

94%

100%

50%
2013/14

0%

2014/15

Tabel 5. Koolitused

1 Koolitusi kokku
2 Täienkoolitused
3 Tasemekoolitused
4 IKT
Koolitusi tundides.

2013/14
2285
1445
720
120

2014/15
2484
2138
0
346

Noorte õpetajate
osakaalu
suurendamine.
Koolitustel omandatu
edasiandmine ja
kvaliteedi hindamine.

3000
2500
2000
1500

2013/14

1000

2014/15

500
0
1

2

3

4

Võrreldes 2012/13 õppeaastaga koolituste maht on vähenenud, põhjuseks:
•
•
•
•
•

Riigieelarves koolidele koolitusele väiksemate vahendite eraldamine
HVGs 2012/13.õa oli läbitud kaheaastane TÜ täiendkoolitus neljast moodulist, kus osalesid
pooled kooli õpetajad
3 kooli õpetajat on lapsehoolduspuhkusel
2013/14.õa 1 kooli õpetaja läbis tasemekoolituse eriala saamiseks. Teistel õpetajatel vastav
haridus on olemas.
2014/15.õa koolituste arv on mõõdukalt kasvanud

Tabel 6. Õpetajate tunnustatus
2012/13
2
10
36

Tiitel
Tunnustus
Tänukiri

2013/14
2
15
40

2014/15
2
21
45

Kooli õpetaja tunnetab, et realiseerib ennast koolis (2014/15-94%), 88% arvab, et temale on loodud
kooli enesearendamiseks vastavad tingimused, 86% hinnangutest kinnitab, et koolis on huvitav töötada,
91% õpetajatest tunneb, et nende töö on väärtustatud, 91% õpetajatest sooviks jätkata samas kooli ka 5
aasta pärast.
4.3. Õppe- ja kasvatusprotsess
Eesmärgid *

Olulisemad tegevused

Olulisemad tulemused

Kooli õppekava
uuendamine ja
arendamine.
Õpilaskesksete
õpetamis- ja
kasvatusmetoodikate
kasutamise
soodustamine ja
toetamine.
Õpilaste
individuaalsuse
arvestamine, selle
arendamine.
Õpilaste õpijõudluse

1. - 12. klassis toimub
keelekümblus ja osaline
eestikeelne õpe.
Rakenduvad KÕK,
individuaalne õppekava
ja õpiabi programm,
üks väikeklass ja
käitumisraskustega
klass.
Eestikeelse
ettevalmistusrühma ja
pikapäevarühmade
avamine.
Kool toetab

Põhikooli ja gümnaasiumi
lõpueksamite ja 6.kl.
tasemetööde tulemused
eesti keeles on
riigikeskmisest kõrgem
(tab. 8,9).
35% õpilastest õpib
LAK- ja
keeleküblusprogrammise
alusel.

Õpilaste väljalangevus
põhikoolist – 0%.
Õpilastele on avatud
kaks tasuta

Väljakutsed aastateks
2016 – 2018
Kooli õppekavade
korrigeerimine lähtudes
RÕK väljundipõhisuse
prioriteedist.
Õpilaste potentsiaali
maksimeerimine
muutuva õpikäsituse
kaudu.
Õpilaste individuaalsust
arvestav
võimetekohane õpe.
Õpilaste huvide ja
omaduste välja

toetamine.
Koolikohustuse
täitmise jälgimine,
väljalangevuse
ennetamine.
Õpilastele võimaluse
tagamine keskhariduse
tasemel õpingute
jätkamiseks eesti
keeles.
Kasvatustöö
edendamine.
Tervist edendav
tegevus on
integreeritud kooli
õppekavas ja kooli
igapäevaelus.
Alaeesmärgid:
Kooli õppesuundade
kaasajastamine ja
arendamine: LAK –õppe
ja keelekümblus
põhikoolis, valikained
( sh eesti keeles) ja
põhiainete tundide arvu
võimaluse
suurendaminegümnaasiumis.

õpilasüritusi, mis on
seotud õpilaste
kohanemisega
eestikeelses
keskkonnas,
keeleoskuse
arendamisega ja
eakaaslastega
suhtlusega.
Traditsiooniliste
ürituste vormi
uuendamine ja uute
tavade proovimine (nt
kontsert „Emakeele
päeva ja emade päeva
vahel“; isade päeva
puhul pereürituste
korraldamine).
Koolidevahelised
projektid.
Süsteemselt viiakse läbi
konsultatsioone,
täiendavaid tunde,
mitmekesistatakse
õppemeetodeid
õpilaste õpitulemuste
tõstmiseks
Õpilase arengu
toetamiseks on loodud
tugi-ja
nõustamissüsteem, mis
aitab kaasa kooli
spetsialistide ja pere
koostööle nii
õpiraskustega kui ka
andekate laste arengu
toetamisele.
Koolilaagrid põhikoolija
gümnaasiumiõpilastele:
looduslaager,
riigikaitselaager;
seikluslaager jt.

pikapäevarühma, sh üks
keelekümblusõpilastele.
Hinnang õpilaste
klassivälisele
tegevusele: 2015 –
67%. Peaaegu 2/3 kooli
õpilastest on haaratud
huviringide tööga.
Klassivälises töös osaleb
100% õpilastest.
Õppetöö korraldus:
õpilaste hinnang näitab
rahulolu kasvu: 2013.a.
mikrokliimaga olid rahul
62,5%, 2015.a.- 71%;
klassikollektiiviga olid
rahul 65%. 2015.a.68%.
Koolis soodustatakse
ja toetatakse
õpilaskesksete
õpetamis-ja
kasvatusmetoodikat:
sugestiiv-, gruppi-,
projektipõhine-, KK-,
muuseumipõhine.
HEV –õpilaste registri
loomine. HEV-registri
süsteem oli esitatud
THA innovaatilise tegu
konkursile.
Gümnaasiumi astmel
riigieksamite ainetes on
kooli poolt suurendatud
ainetundide arv.
Toimib
konsultatsioonide, sh ka
loov- ning uurimistööde
alal, abil õpilaste
toetamine.
Kõik kooli õpilased
saavad tasuta
koolilõuna.

selgitamine, märkamine
ja toetamine.
III kooliaste
Progümnaasiumis
teadusandekuse
toetamine.
Põhikoolis
õppeedukuse ja
tulemuste analüüs ja
meetmed.
Gümnaasiumis
õpilastele erinevaid
valikuid võimaldava
õppesisu loomine.
Eritasemelise õppe, sh
õppesuuna õppetöö
põhimõtete
edasiarendamine.
Gümnasistidele kohase
mentaliteedi ja oma
kooli tunde
kujundamine ning
õpinõustamissüsteemi
arendamine.
Kõigis kooliastmetes
võõrkeelte õpetamise
metoodika
tõhustamine.
Õpilaste juhendamine
konkursside,
olümpiaadide,
ülevaatuste, võistluste
jaoks.
Huvitegevuse uuele
tasemele tõstmine.

HVG 2012-2016 Arengukavas välja toodud riskid:
Välised ohud, mis võivad takistada arengukava edukat rakendamist:
1. Lastearvu vähenemine
2. Ümbritseva keskkonna negatiivsed faktorid (kuritegevus,
arvutisõltuvus)
3. Kooli ebapiisav rahastamine
Meetmed ohtudega toimetulekuks:

vägivald,

narkomaania,

1. Kooli reklaamimine, üleriigilistest üritustest osalemine; koostöö linna ja vabariigi teiste
koolide ning lasteaedadega
2. Huvitav ja regulaarne klassiväline tegevus. Võimaldada õpilastele osa võtta erinevate
huviringide töös
3. Projektitegevuses osalemine
4. Õpilaste tervise edendamine: tööd planeerib ja koordineerib kooli tervisenõukogu.
Kool on liitunud „Tervist edendavate” koolide võrguga.
5. Turvaline keskkond koolis.
Tabel 7. Õpilaste õppeprotsessiga rahulolu
Näitaja
Kooli mikrokliima
Klassikollektiiv
Suhted õpetajatega

2012/13
62,5
65
65

2013/14
66
65
61

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2014/15
71
68
66

Pedagoogide ning
lastevanemate vahel on
head suhted
Juhtkond hoolitseb
õpilaste eest
Pedagoogide ning
õpilaste vahel on head
suhted
2013/14

2014/15

Õpilased on pigem rahul õppetegevuse korraldamisega koolis, rahulolu mikrokliima trendid näitavad
kasvu, stabiilsed protsendid on klassikollektiivi näitaja osas. Suhted õpetajatega % näitavad pigem
aineõpetate osa, klassijuhatajaga on rahul 87 % õpilastest.
Kooli õpilased toetavad kooli ja arvavad, et koolil on hea maine ning siia tahetakse õppima tulla.
3.klasside ja 6.klasside tasemetööde tulemused on paranenud: 3.klassides matemaatikas ja vene keeles;
6.klassides – matemaatikas ja eesti keeles. Eesti keele tulemust 6.klassis selgelt on mõjutanud
keelekümblus- ja LAK-õpe toimimine koolis. 2015.aastal keelekümblusõpilaste arv on koolis 249, mis
moodustab 35% õpilaste üldarvust.
Tabel 8. Tasemetööde tulemused
2012/13
3.klass Matemaatika 81,5
3.klass Vene keel
79,3
6.klass Matemaatika 37,3
6.klass Eesti keel
59,7
teise keelena

üleriigiline
75,8
71,9
33,3
58,8

2013/2014
62,5
48,1
61,8
54,2

üleriigiline
76,9
75,9
54,2
64,5

2014/15
63,6
54,4
40,0
64,2

üleriigiline
64,0
53,4
39,0
18,2

6.klass Vene keel
6.klass Ajalugu

-

-

38,9

63,8

40,0
100,0

78,6
53,8

Koolis on palju logopeedilisi lapsi (näiteks, kuni 30% õpilastest 1 kooliastme klassis), hüperaktiivseid ja
teiste erivajadustega õpilasi, mis mõjutab õppekvaliteeti.
HVG õpilaste põhikooli lõpus sooritatud eksamitulemus eesti keele teise keelena oli keskmisest kõrgem:
2013.a.- 67; 2014.a.-72, 2015.a.-76.
Kooli põhikooli riigieksamite 2013-2015 õa olid kooli põhikooli lõpetajate tulemused üleriigistest kõrgem
vene keeles ja kirjanduses, füüsikas, ühel tasemel inglise keeles ja matemaatikas keskmisest kõrgem
2014.a. ja 2013.a, 2015.a. keskmisest madalam.
Tabel 9. Riigieksamite tulemused.
Kolme kohustusliku riigieksamite tulemused on olnud järgmised
2012/13
56,65

üleriigiline
59,2

2013/2014
76,8

üleriigiline
73,0

2014/15
79,0

üleriigiline
58,0

Eesti keel
teise keelena
Matemaatika 29,6
61,0
45,2
55,8
55,7
50,8
Kitsas kursus
24,9
34,2
44,1
37,0
Inglise keel
66,0
72,0
46,5
*
53,2
66,7
*Hindamise aluseks on keeleoskustaseme süsteem, seega üleriigiline tase ei määratletud

Riigieksamite tulemustest esile võib tõsta riigikeele eksamite tulemused, mis on kahel viimasel
õppeaastal riigikeskmisest kõrgem. 2015.a. matemaatika riigieksami tulemused on nii kitsa kui laia
kursuse osas riigikeskmisest kõrgem.
Koolide edetabelis HVG on tõusnud 2014.a. 116 kohast 61 kohale 2015.a.
Gümnaasiumi riigieksamite tulemusi igal aastal põhjalikult analüüsitakse.
Eksamiainete tundide arv on kooli tunniplaaniga suurendatud – eesti keele ja inglise keele tundide arv
on kahekordistatud, matemaatikat kõik õpilased õpivad laia kursuse alusel.
Rahuldavad mõnes aines eksamitulemuste õpetaja analüüsidest põhjused on:
•
Langenud õpilaste motivatsioon eksamite eduka sooritamiseks seoses 1 punkti PGS-s
rakendamisega “lugeda sooritatuks” 100 punktist
•
Gümnaasiumiastme õpilaste varajane tööelu alustamine (koolis on palju sotsiaalselt
vähekindlustatuid peresid)

2014/2015õa. 7 õpilast lõpetasid kooli kuldmedalida ning 2- hõbemedaliga.

Tabel 10. Õpilaste osalus huviringide töös.
Tasuta huviringide tundide arv kooli ulatab 35, nende tegevus aastate jooksul edeneb, eriti
tantsustuudio „Graatsia“ näol, kooride "Pihlakas" ja "Mosaiik", algkooli huvingide “Mõtleja”,
“Sipelgapesa”,”Fantaasia” näol, ning peaaegu igal aastal preemiat pälvinud kooli draamastuudio „Forte“.

Õpilased, kes osalevad huviringide töös
0

65,50%

49,10%

Huviringid
2013/2014
Huviringid
2014/2015

Õpilaste arengut toetavad
Tugevused:
•
Koolis on loodud tingimused õpilase igakülgseks arenguks
•
Eksamite ja tasemetööde tulemusi analüüsitakse ja planeeritakse õppetöö kvaliteedi tõstmiseks
•
Süsteemselt viiakse läbi konsultatsioone, täiendavaid tunde, mitmekesistatakse õppemeetodeid
õpilaste õpitulemuste tõstmiseks
•
Õpilastele pakutakse võimalusi osaleda aineringide töös, et tõsta huvi aine vastu ja arendada
ennast
•
Õpilaste arengu toetamiseks ja vanemate nõustamiseks töötavad koolis psühholoog,
sotsiaalpedagoog, logopeed
•
Õpilastele võimaldatakse õppida individuaalõppekava järgi
•
Süsteemselt viiakse läbi arenguvestlusi õpilastega ja vanematega
•
Õpetamis- ja kasvatusmeetodid on mitmekülgsed, neid arendatakse kooli õppekavast lähtudes,
kuulatakse lapsevanemaid, õpilasi ja tehakse koostööd õppekasvatustöö parendamiseks
•
Õpilaste arengu toetamiseks toimub koostöö Tallinna Tehnika Ülikooli Tallinna Kolledziga
(2011,2012); Euroülikooliga 2013, Tehnika Ülikooli laboriga.
•
LAK-õppe ja keelekümbluse arendamine
Põhikooliastmes õpetatakse Haabersti Vene Gümnaasiumis 2014/2015. õppeaastal eesti keeles 9
õppeainet – eesti keel, arvutiõpetus, inimeseõpetus, kunst, loodusõpetus, muusika, kehaline kasvatus,
tööõpetus, matemaatika.
Gümnaasiumiastmes õpetatakse Haabersti Vene Gümnaasiumis 2014/2015. õppeaastal eesti keeles 15
õppeainet – ajalugu, eesti keel, inimene ja õigus, karjääriõpetus, kehaline kasvatus, muusika, kunst,
psühholoogia, ühiskonnaõpetus, 3D modelleerimine ning valikainetena eesti ametikeel, arvutiõpetus,
eesti kirjandus, Web-disain, Tallinna ajalugu.
Asjakohaseks metoodikaks eestikeelse õppe läbiviimiseks gümnaasiumiastmes on kindlasti LAKmetoodika, mille ühte vormi – keelekümblust – on kooli edukalt rakendatud alates 2010.aastast.
Kooli arengukava tegevuskavas on välja toodud järgmised tegevused: mitmekeelse õppekeskkonna
väärtustamine; varase keelekümbluse programmi baasil klasside avamine; LAK-metoodika kasutamise
laiendamine aineõppes: loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, muusikaõpetus; eestikeelse
aineõpetuse kvaliteedi seire; eestikeelse aineõppe tulemuste osas õpilaste ja vanemate rahulolu
uurimine; gümnaasiumiastmel ülemineku osalisele eestikeelsele aineõppele jätkamine kuni 60%
õppetöö mahust; valikainete pakkumise mitmekesistamine gümnaasiumiastme õpilastele, tuginedes
koostööle kõrgkoolidega; lõimumisprojektide korraldamine.
Kõiki tegevusi koolis reaalselt ka arendatakse.

4.4. Finantsjuhtimine
Käesoleval hariduse arenguetapil üha aktuaalsemaks muutub ressursside otstarbekas kasutamine, kooli
materiaal-tehnilise baasi arendamine. Seepärast on üheks prioriteediks finantseerimise saamine
alternatiivallikatest (fondidest) ning säästva majandamise ja keskkonnahoiu lähenemise olemasolu.
Eesmärgid *
Olulisemad tegevused
Olulisemad tulemused
Väljakutsed aastateks
2016 – 2018
Ressursside
Hästi läbimõeldu ja
Eelarve on koostatud ja Säästlikkuse ja
planeerimine, täitmise
tasakaaluka eelarve
esitatud THAsse
kokkuhoiu
analüüsimine.
koostamine.
õigeaegselt.
propageerimine
Õppe- ja kasvatustöö
Võimalused omatulu
õpilaste ja
toetamine kaasaegsete Projektide kaudu
teenimiseks ruumide
koolitöötajate seas
vahenditega.
lisaressursi hankimine.
välja rentimisel on kooli
Turvalisuse tagamine.
poolt ulatuslikult
Õppekava ja toetava
Kõigile koolitöötajatele Kooliruumide rentimise kasutatud: 2015.a.
koolivälise tegevuse
ja õpilastele
tingimuste
omatulude plaan on
täitmiseks vajalike
gümnaasiumis on
täpsustamine ja
2014.a. plaanist 25%
ressursside teenimine.
tagatud vaime ja
rendilepingute
võrra suurem.
füüsiline turvalisus.
ülevaatus.
Eelarve planeerimisel
IKT vahendite
Koolihoone ja õppevara
arvestatakse töötajate
uuendamise tempoga
ning -vahendid hoitakse Arvutipargi
ja õpilaste soove ja
kaasas püsimine.
korras, mis võimaldab
uuendamine ja teiste
vajadusi. Hinnang
läbi viia õppetööd
IKT vahendite
töökoha varustatusele
LAK õppe korraldamine
kaasaegsel tasemel.
hankimine.
tehniliste vahenditega- tulemuslikul tasemel:
2014.a.-67%
väikeste õpigruppide
Alaeesmärgid:
Kooli kodulehekülje
2015.a.-79%.
loomine keelte õppes ja
Hoone omaniku (BCA
kaasajastamine.
Turvalisega rahulolu on eestikeelses õppes.
OÜ) abil koolimaja
kasvanud 88%ni.
töökorras hoidmine.
Täiendavate
Vajaliku tehnika
Pedagoogilise
Õppetöös IKTõpperuumide
olemasolu hinnati
tugivõrgustiku
vahendite kasutamise
sisustamine.
stabiilselt 79%.
ülevalpidamiseks
sihipärasuse
Kool igal aastal võtab
vajalike ressursside
suurendamine.
Kooli õppekirjanduse
osa Keskkonnaameti
nappus.
Kokkulepped
kogu täiendamine
poolt korraldavatest
koolisisese info
regulaarselt ja
KEATi ja Prügihunt
Võimaluste otsimine
edastamise korras.
plaanipäraselt.
programmist.
jõusaali sisustamiseks.
Materiaalset baasi
Kool sisustas ja
täiendamine ja
Mitmekesine
rakendas 2 viimase
Lisaressursside
uuendamine vastavalt
projektitegevus.
aasta jooksul 3 uut
teenimine SA-le ja
kooli vajadustele.
õpperuumi (seoses
fondidesse projektide
õpilaste arvu kasvuga)
esitamisega.

Tabel 11. Omatulude plaani täitmine.
Omatulu dünaamika
Aasta
2012
2013
2014
Planeeritud
29,78*
30,9
34,2
Täidetud
29,85
31
37,4
* tuhat eurodes
Rentnikutega lepingute täitmist pidevalt kontrollitakse.

2015.aastal omatulude teenimiseks on sõlmitud lepinguid 42,6 tuh.euro ulatuses, mis on 25% 2014.a.
plaani võrra rohkem.

Planeeritud

Täidetud
37,4
34,2

29,78 29,85

2012

30,9

31

2013

2014

Kooli keskkonda turvalisuse kindlustamiseks on paigaldatud videovalve 10 kaamerat: kooli välisuksel,
fuajees, võimlas ja koridorides. Videovalvest on teatatud.
Tabel 12. Tööprotsessi korraldamine
Näitaja
Töökoht on turvaline
Klassiruumidega rahulolu (vajaliku tehnika
olemasolu)
Kõik vajalikud töövahendid on olemas
* protsendid

2013/14 2014/15
75*
88
79
79
67

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79

2013/14
2014/15

Töökoht on
turvaline

Klassiruumidega
rahulolu (vajaliku
tehnika olemasolu)

Kõik vajalikud
töövahendid on
olemas

Kõigile koolitöötajatele ja õpilastele gümnaasiumis on tagatud vaimne ja füüsiline turvalisus.
Ohuolukordades tegutsemiseks korraldame praktilisi õppusi: igaaastaselt–esmaabi kursused, tulekahju
korral tegutsemise koolitus praktilise osaga.

• Õppe- ja kasvatustöö toetamine kaasaegsete vahenditega
Infotehnoloogia ja kaasaegsete õppemeetodid koolis laialdaselt kasutame riikliku õppekava eduka
rakendamise eesmärgiga. Omatulu kasutatakse suures osas IT vahendite soetamiseks ja õpikeskkonna
kaasajastamiseks: koolil on olemas 20 Ipadide klassi komplekt, 8 smarttahvli, 5 dokumentaalkaamerat,
LABQst seaded õpilaste praktiliste töödeks, kuuldeklapid mikrofoniga (20).
Kõik õpperuumid on varustatud projektoriga.
 Täiendavate õpperuumide sisustamine on leidnud realiseerimist 3 uue õpperuumi (seoses
õpilaste arvu kasvuga) rakendamisega õppetöösse.
 Omatulude teenimine võimaldas laiendada võimalusi õpilaste toetamisel tasuta
pikapäevarühmades, tasuta inglise keele huviringi avamisel 1.ja 2.klasside õpilastele, algkooli
eesti keele tundide arvu suurendamisel ning gümnaasiumi astmel riigieksamite ainete tundide
arvu suurendamisel.
4.5. Koostöö huvigruppidega
Eesmärgid *

Olulisemad tegevused

Vanemad on koolipere
võrdsed liikmed ning
osalevad aktiivselt
õppe- ja
kasvatusprotsessis
Luua tugevad, mitmeid
valdkondi haaravad
partnerlussuhted
koolieelsete
lasteasutustega.
Koostöö
õpilasesindusega
Koostöö teiste
koolidega
Koostöö teiste
organisatsioonidega
Tänu koostööle
huvigruppidega on
loodud eeldused
kooliõppekava
täitmiseks.
Kooli tegevuse meedias
jätkuv kajastamine.
Alaeesmärgid.
Lasteaedade
õpetajatele koolituste
ja lastevanematele
huvitavate
lektooriumite
korraldamine.
Huvigruppide
rahuloluküsitluste
läbiviimine ja koostöö
aktiviseerimine.

Lapsevanematele
rahuloluküsitluste
läbiviimine.
Õpilastele suunatud
projektid ja üritused
huvitegevuse osana on
rakendatud
koolitöösse.
Õpilasesindus osaleb
kooli ürituste
läbiviimises.
Rakendada kooli
piirkonna lasteaedades
käivate laste
vanematele välja
töötatud HVG
tutvustava
maineprogrammi.
Aktiivne koostöö
naaber- ja
sõpruskoolide ning
projektipartneritega.
Linnaosa ja linna
rajatiste õppetöö ja
kooliväliseks
tegevusteks
kasutamine.
Ajakirjanduses kooli

Olulisemad tulemused

Väljakutsed aastateks
2016 – 2018
Haabersti, Mustamäe ja
Lapsevanemate
Põhja-Tallinna
"varustamine"
piirkonnas lasteaedades adekvaatse teabega
HVG maineprogramm
Eesti haridussüsteemist
tutvustamine.
ja õppimisvõimaluste
Igal aastal juhendatud
valikuga HVGs.
ca 2-5 õpetajakoolituse
Vajab
praktikanti.
täpsustamist HVGi
Õpilaste arvu
partnerite ring, kellega
suurenemine 200
tehakse õppekava
õpilase võrra, st
läbimise ja
lapsevanemad
uurimistööde
eelistavad lapse
koostamise alast
õpinguid HVGis.
koostööd.
Õpetajate hinnang
Koolidevaheliste
koostööle
ainete läbimise
lapsevanematega: 2014 süsteemi, ühislaagrite
– 72%; 2015 –76%,
ja -praktikumide jm
õpilastega: 2014 -79%,
ühistegevuse
2015-81% .
laiendamine.
Lapsevanemate
Õpilaste ja
hinnang tegelemisele
õpetajate
kooli: 2015-HVG
rahvusvaheline suhtlus
keskonna turvalisusele
ning kontaktid.
75%, huvitegevusele
Loovtööde ja
69% ja koostööle 76%.
uurimistööde
Visuaalne sümboolika,
koostamise,
meened ja reklaam:
gümnaasiumi
loodud meened HVGi
valikainete ja kooli
logoga töötajate ja
traditsiooniliste
külaliste õnnitlemiseks
klassiväliste ürituste
ja tänamiseks: kruusid,
ettevalmistuste
kalendrid, pastapliiatsid lõimimine.
jm suveniirid.
Kooli õpilaste

tutvustamine.
Koostöö kõrgkoolide,
huvikoolide, klubide jt
organisatsioonidega.

Loodud kooli
sümboolikaga õpilaste
ja õpetajate päevikud ja
diplomikaaned.
Koolist artiklid ilmusid
Õpetaja lehes ja
Haabersti Postipoisis.

loomiguliste tööde
väljaanne koostamine
ja väljatrükk.

Tabel 13. Lapsevanemate rahulolu
Rahulolu näitaja*
Kool on turvaline
Laps läheb kooli heas tujus
Õpetajad on heatahtlikud
Õpetajad hindavad laste töid õiglaselt
Klassikaaslaste seas tunneb ennast laps hästi
Õpetajad loovad arendamistingimused

Koolis tegutsevad erinevad huviringid
Meeldib klassijuhataja

dets.14
77%
75%
76%
69%
78%
65%
69%
93%

*Järgmist küsitlust teostatakse detsembris 2015.a.

Lapsevanemate rahulolu
Meeldib klassijuhataja
Koolis tegutsevad erinevad…
Õpetajad loovad…
Klassikaaslaste seas tunneb…
Õpetajad hindavad laste töid…

dets.14

Õpetajad on heatahtlikud
Laps läheb kooli heas tujus
Kool on turvaline
0%

50%

100%

Lapsevanemad kõrgelt hindavad kooli mikrokliima, turvalisuse, lapse enesetunne, klassivälise töö
kriteeriume, aga on ka parendusvaldkonnad: laste teadmistega rahulolu 52%.

Tabel 14. Õpetajate hinnang koostööle huvigruppidega
Näitaja
Pedagoogide ning lastevanemate vahel on head
suhted
Juhtkond hoolitseb õpilaste eest
Pedagoogide ning õpilaste vahel on head suhted

2013/14 2014/15
72%
76%
84%
79%

97%
81%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pedagoogide ning
lastevanemate vahel on
head suhted
Juhtkond hoolitseb
õpilaste eest
Pedagoogide ning
õpilaste vahel on head
suhted
2013/14

2014/15

Koostöö kriteeriumid näitavad kasvavaid trende.
Vanematega koostöö valdkonnas püüame saavutada olukorra, kus iga vanem on teadlik kooli
tegevustest ja oma lapse käekäigust, koostöös kooliga toetab oma lapse arengut;
lapsevanemad on teatatud sellest, kust ja missugust abi võib saada ning on valmis andma
koolile sotsiaalse ja vaimse keskkonna kohta tagasiside rahuoluküsitluse kaudu ja e- keskkonda
kaudu.
 Õpilased ja lapsevanemad on haaratud ühistegevuse korraldamisse.
Lapsevanemaid kaasatakse ekskursioonidele ja ülekoolilistele üritustele. Jätkatakse
traditsiooniliste ürituste läbiviimist (perepäevad, isadepäev, emadepäeva kontsert,
jõulukontsert). Korraldatakse „Lahtiste uste päevi” , et soovijad võiksid õppetunde külastada ja
saada ettekujutust õpetamise metoodikast ning lastevanematele mõeldud koolitusi.
100% õpilastest osaleb kooli projekt- ja koolivälisest tegevusest.
Lapsevanemate ootused selgitatakse välja iga õppeaasta lõpus rahuloluküsitluste kaudu.
Kahel viimasel aastal on küsitlused läbiviidud elektroonselt.
Hoolekogu tegeleb koolielu parendamisega.
Hoolekogu uues koosseisus teeb omapoolseid ettepanekuid arengukavasse, organiseerib jõulu
ning vastlapäeva heategevuslaada (saadud tulu läheb "Märka ja aita" toetuseks), teeb koostööd
linnaosa valitsusega.
Lapsevanemad on informeeritud kooli tegevusest.
Operatiivne info kajastub kooli kodulehel www.hvg.tln.edu.ee, e-kooli ametlikes teadaannetes
ja linnaosa ajalehes. Kahjuks ei oma kõik lapsevanemad interneti kasutamise võimalust ning
nendega tuleb endiselt suhelda telefoni või kirja teel.


Toimub Haabersti linnaosa lasteasutustevaheline koostöö.

Sellesse haaratakse ka Mustamäe linnaosa koole (õpilaste muusikaalased ja spordialased
võistlused ja konkurssid), linnaosa võistlused "Liikluse äss" ja "Väike elupäästja", Moe Malle,
Haabersti slaidšou.

Haabersti koolidest hea ja pikaajaline kostöö partnerkool on meile Järveotsa gümnaasium. Igal
aastal kahe kooli vahel toimuvad üritused. 2014/15.õa projekt "Üheskoos on tore õppida" pälvis
THA tunnustust. Alates septembrist 2015.a. HVG sai MISAst rahastamist projektile "Mina olen
Hansaliidu kodanik", mis on planeeritud Haabersti Vene Gümnaasiumi ja Järveotsa
gümnaasiumi õpilastele.
Koostööpartnerid on Tallinna HA, Maanteeamet, Eesti Politsei, Haabersti
noortekeskus, Innove keelekümbluskeskus.

LOV ja Avatud

Haabersti, Mustamäe ja Põhja-Tallinna lasteaedadele on kokku kooli tutvustus kava, mis
koosneb l/a vilistlaste kooli külastamisest, kus nendele kavandatakse lühitunde; l/a õpetajatele
kooli psühholoogi poolt kooliste läbiviimisest; l/a laste lapsevanematele kooli õpetajate ja
psühholoogi poolt loengute läbiviimisest; kooli õpilaste poolt lasteaedades näitlemisest;
viimastel aastatel ka lasteaedadele istutamisaluste ja nukuteatri inventari meisterdamisest.
Kooli ürituste toetamine mittetulundustegevuse kaudu (kooli juures teguteb MTÜ Eduplaneet).
Linnalaagri läbiviimine igal aastal juunikuus.


Toimub koostöö piirkonna elanikega.

Korraldatakse kooli huviringide abil ühisüritusi Haabersti asumi lastele ja täiskasvanutele
(Haabersti Kevad ja Haabersti Sügis).

5. Kokkuvõte Haabersti Vene Gümnaasiumi enesearendamisest viimase viie aasta jooksul
HVGi sisehindamine viiel viimasel aastal on taganud kooli järjepideva arengu ning selgitanud
välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad. Terviklik sisehindamise aruanne oli esitatud
2011-2013.aa põhjal. Järgmine kooli terviklik sisehindamise aruanne valmib 2013-2016
andmete põhjal. Kooli sisehindamisel on lähtutud organisatsiooni kui terviku hindamisest,
esindatud on kõik tegevusvaldkonnad. Sisehindamisse on kaasatud nii kooli juhtkond,
pedagoogiline personal ja õpilased kui ka lapsevanemad, hoolekogu.
Sisehindamise tulemuste põhjal võib väita, et kool areneb arengukavas kirjeldatud
suundumustele vastavalt ja arengukavas püstitatud eesmärgid on suuremas osas täidetud.
Hindamistulemustest lähtuvalt uuendatakse arengukava ja tegevuskava aastateks 2017 - 2021.
Käesoleva sisehindamise läbiviimisel olid arvestatud kõik 2013.a.Tallinna Haridusameti
hindamiskomisjoni ettepanekud. Nimelt:
 Kooli rahuloluuuringute läbiviimisel kajastatakse tulemusi, mis annavad selge aluse
parendustegevusteks.
 Koolitustegevuse planeerimine ja läbiviimine on süsteemne. Koolitusplaane koostatakse
kirjalikult.
 Kool kasvatas omatulude plaane. Inglise keele huviringide töö ja kooliks
ettevalmistamise huviring on planeeritud HVG õppetöösse ja viidud MTÜst ära.
 Koolimaine programmi toimumist näitab koolis õpilaste arvu suurenemine.

