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Kernu Põhikooli sisehindamise aruanne 2016-2019 

 

Kernu Põhikooli sisehindamise aruande aluseks on Kernu Põhikooli ja Kernu põhikooli 

lasteaia Riisikas sisehindamise kord (Kehtestatud direktori 13.12.2017 kk nr 1-3/7) 
 

1. Üldandmed õppeasutuse kohta 

 

1.1.         KERNU PÕHIKOOL 

1.1.1. Juht Marek Männik 

1.2. Õppeasutuse kontaktandmed 

                                         aadress 

                                         telefon 

                                         e-post 

                                         kodulehekülg 

 

Kernu küla, Saue vald, Harju maakond, 76305 

55672285 

kernu@kernukool.ee 

www.kernukool.ee 

1.3. Pidaja, tema aadress Saue linn, Tule tn 7, 76505 

1.4. Laste/õpilaste arv 54 (juuni 2019) 

1.5. Personali arv 22 (juuni 2019) 

1.6. Pedagoogilise personali arv 18 (juuni 2019) 

1.7. Sisehindamise periood 01.09.2016 – 31.08.2019 

 

2. a) Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 

Kernu Põhikool asub Harjumaa lõunaosas Tallinn-Pärnu maantee läheduses alates 1932. 

aastast. Algselt koolimajaks ehitatud hoone finantseerisid kohalikud talumehed, kes esimestel 

aastatel tegevust ka oluliselt toetasid. Vahepealsetel aastatel on töö toimunud muu hulgas 

algkoolina. Alates 1989. aastast töötatakse põhikoolina. Hoonet on mitmel korral renoveeritud. 

Uuendamine 2005. aastal lisas klassiruume ja köögi koos söögisaaliga. Alates 2016. aastast on 

kogu kool loodussõbralikul ja säästlikul pelletiküttel. 2017. aastal sai suur osa koolihoonest uue 

soojustuse ja välisvoodri. 

 

Kool paikneb maantee ja metsa vahel, võimaldades üheaegselt looduslähedust ja hõlpsat 

juurdepääsu. Koolil on õuesõppeklass ja täismõõtmelise staadioni kasutamise võimalus. 

Nõuetekohase sisseseadega köök ja pädev kokk tagasid õpilaste hea toitlustamise. Kooli juurest 

Haiba külasse viib valgustatud kergliiklustee. Kooli kõrval on bussipeatused. Kool mahutab 

kuni 150 õpilast. Kool on ühendatud ELASA valguskaabliühendusega. 

 

Koolis õppis 2016/2017 õa alguses 64 õpilast; 2018/19. õppeaasta alguses 57 õpilast ja sama 

õppeaasta lõpus 54 last. Nendest 3 õppisid väikeklassis.  
 

mailto:kernu@kernukool.ee
http://www.kernukool.ee/


Missioon: Pakume igale õpilasele õigust õppida, arendada iseennast, aidata kaasa tema 

saamisele isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast. Luua õpilastele tingimused 

konkurentsivõimelise  põhihariduse omandamiseks  ja toetada õpilaste arengut elus 

toimetulekuks. 

 

Visioon: Kernu  Põhikool on kogukonna arengut  ja  iga õpilase individuaalset arengut toetav  

lapsesõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. 

 

Väärtused:  
Koostöö. Ühiselt eesmärke püstitades ja koostöös tagame kooli arengu. 

Positiivsus. Positiivse suhtumise ja usuga oma võimekusse  garanteerime arengu. 

Areng ja avatus uuendustele. Oleme motiveeritud ennast arendama luues valmisoleku      

 elukestvaks õppeks. Toetame iga õpilase arengut läbi hoolivuse, märkamise ja tagasiside  

andmise. 
 

2. b) Õppeasutuse arengukava eesmärgid 

Lähtuvalt Kernu põhikooli lasteaia- ja kooliosas 2017. aasta kevadel arengukava koostamisel 

läbiviidud olukorra hetkeseisu analüüsist, on  esile toodud 6 olulisemat arengu põhisuunda, 

millele tuleks Kernu Põhikoolis ja Kernu Põhikooli Haiba lasteaias Riisikas lähiaastatel 

keskenduda. Nendeks on: 

1. kooli maine ja õppetöö kvaliteedi parendamine eesmärgiga tagada õpilaste arvu kasv ja 

kooli säilimine; 

2. kooli ruumidele lisafunktsiooni leidmine; 

3. õpikäsituse muutmine − muutunud õpikäsituse, õuesõppe, avastusõppe jms suurem 

rakendamine igapäevases õppetöös ja lasteaia ning kooli õppekava täitmisel; 

4. õppijates digitaalsete oskuste arendamine; 

5. õppijates eneseväljendusjulguse, ettevõtlikkus- ja sotsiaalsete pädevuste kujundamine;  

6. võõrkeele õpetamise taseme tõstmine. 

Kernu Põhikooli ja lasteaia Riisikas 2017-2021 arengukava 

eesmärgid valdkonniti 
 

I Eestvedamine ja juhtimine 
 

Tegevusprioriteedid:  

 õpetajate ja personali pidev kaasamine arendustegevustesse; 

 sisehindamiskorra rakendamine, sisehindamise tulemuste analüüs ja 

parendustegevused; 

 Kernu Põhikooli maine tõstmine ja lasteaia Riisikas maine hoidmine. 

 

II Personalijuhtimine 
 

Tegevusprioriteedid: 

 õpetajate enesetäiendamine ja koolitamine; 

 õpetajate suunamine muutunud õpikäsitluse rakendamiseks; 

 õpetajate tunnustamine ja motiveerimine; 



 õppimine meeskonnas, kogemuste vahetamine, üksteise toetamine; 

 õpetajatega korraldavate arenguvestluste korra arendamine. 

 

 

III Koostöö huvigruppidega 

 
Tegevusprioriteedid: 

 lapsevanemate kaasamine ürituste organiseerimisse ja läbiviimisesse; 

 ühisüritused teiste valla lasteasutustega; 

 lähiümbruse elanike tähelepanu pälvimine erinevate ürituste jms kaudu; 

 koostöö vallaga. 

 

IV Ressursside juhtimine (sh hooned, õpperuumid, asutuse mööbel ja muu 

vajalik inventar, õppevahendid, kooli raamatukogu) 
 

 viia Kernu Põhikooli Haiba lasteaia Riisikas tegevus senistest ruumidest üle Kernu 

Põhikooli ruumidesse, (selleks vajadusel projekteerida ja ehitada Kernu Põhikooli 

olemasolevaid ruume ümber) eesmärgiga tagada nii lasteaia kui kooli säilimine ja anda 

sellega Kernu Põhikooli kasutamata ruumidele ja hooneosale funktsioon; 

 vahendite leidmine vajalike remonttööde jaoks; 

 osalemine erinevates projektides, et toetada kooli ja lasteaia õpikeskkonna arengut ja 

kaasajastamist. 

 

V Õppe- ja kasvatustöö 
 

Tegevusprioriteedid:  

 õpilasekeskne lähenemine unustamata kollektiivi õigusi; 

 erivajadustega õpilaste võimaluste piirides toetamine; 

 personali ja õpilaste osalemine kooli mainet ja tuntust tõstvates ettevõtmistes; 

 uute valikainete ja suundade kohandamine kooli õppekavasse; 

 muutunud õpikäsituse rakendamine; 

 hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine; 

 osalemine erinevates projektides, programmides ja üritustel; 

 anda igale õpilasele baasteadmised infoühiskonnas edukalt toimetulemiseks, õpetades 

neid samal ajal hakkama saama ümbritsevast digitaalsest keskkonnast tulenevate 

ohtudega. 

 
 

3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 

Sisehindamiskorra üldised eesmärgid ja põhimõtted 



Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada kooli ja lasteaia järjepidev areng 

ning sedakaudu õpilaste ja laste arengut toetavad tingimused. Arengu tagamiseks selgitatakse 

välja kooli ja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad.  

 

Sisehindamisel: 

- analüüsitakse kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist; 

- hinnatakse kooli ja lasteaia töökorraldust ja töökeskkonda; 

- hinnatakse tegevuste tulemuslikkust lapse õiguste ja heaolu tagamisel; 

- selgitatakse välja lasteasutuse eesmärkide täitmist toetavad ja takistavad asjaolud; 

- analüüsitakse lasteasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele.  

 

Sisehindamise meetodid 

Sisehindamisel kogutakse andmeid järgmistest allikatest ja meetoditega: 

- õppeasutuse ülddokumentatsiooni sisuline regulaarne analüüs; 

- kooli majandustegevuse ja finantsaruandluse alase dokumentatsiooni analüüs; 

- õppe- ja kasvatustöö alase töö analüüs ja dokumentatsioon (kooli õppe- ja 

arengukava, tööplaanid, õpetajate töö- ja ainekavad, eksamite ja tasemetööd 

etulemused, osalemine olümpiaadidel ja ainealastel võistlustel ning nende tulemused, 

üritused, jm.); 

- õpetajate ja klassijuhatajate iga-aastane eneseanalüüs (tulemused erinevates 

valdkondades, osalemine arendustegevuses, projektides, mentorlus, kooli 

esindamine, tööd takistavad probleemid jm) 

- HEV-õpilastega tehtava töö analüüs ja dokumentatsioon; 

- sisekontrolli tulemused; 

- enesekontrolli tulemused; 

- kooli- ja lasteaeda puudutava statistika analüüs (õpilaste liikumine, koolikohustuse 

täitmine, probleemsed õpilased ja rakendatavad abinõud, õppetöö tulemuste statistika 

jm); 

- lastevanemate või nende seaduslike esindajatega toimunud erinevate kohtumiste, 

koosolekute ja ümarlaudade protokollid; 

- lastega ja lapsevanematega läbiviidavate arenguvestluste tulemused; 

- õpetajatega läbiviidavate arenguvestluste tulemused; 

- rahulolu-uuringud (õpilased, lapsevanemad, töötajad), mida viiakse läbi kord 

arengukava perioodi jooksul 

- personali koolitustel osalemise andmed 

Mittepedagoogilise personali tegevusaruanded ja uuringute tulemused 

- valdkonnajuhtide ja spetsialistide aruanded ja uuringute tulemused 

(majandustegevus,  tugispetsialistid, raamatukogu) 

Käesoleva siisehindamise aruande koostamisel on kasutatud kooli läbi viidud 2017. aasta 

lapsevanemate rahuloluküsitlust; 2017. ja 2019. aasta koolitöötajate rahuloluküsitlust; 2017. ja 

2019. aasta kooli õpilaste rahuloluküsitlust. Samuti SA Innove 2018. kevadel läbi viidud 

üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasisidet.    

4. Sisehindamise aruande analüüsiv osa 

I Eestvedamine ja juhtimine 

eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärgid:  



 juhtimine on süsteemne, alluvatega kooskõlastatud ja töötajad osalevad töö 

kavandamises, tegevustes ja tehtud töö analüüsis ning mõistavad pideva 

arendustöö vajalikkust; 

 juhtimine on kogu personali toetav ja kaasav, kõikide töötajate vahel toimub 

toimiv koostöö; 

 toimub pidev arengule ja eneseanalüüsile suunatud terviklik sisehindamine ning 

tegevuse korrektne dokumenteerimine; 

 olemasoleva meeskonna tugevdamine ja uute säravate inimeste kaasamine. 

Peamised tugevused:  

1. info liikumine on hea, alluvatega suheldakse vahetult; 

2. töötajate arenguvajadusi toetatakse 

Peamised nõrkused: 

1. kõiki koolitöötajad ei ole iga päev majas; 

2. kokkulepitud reeglite kohatine mittejärgimine; 

3. koolis on info üleküllus, keeruline eristada olulist infot; 

4. lasteaias võiks info liikumine olla operatiivsem; 

5. lasteaias ja koolis töötaja puudumisel asenduste korraldamine. 

Peamised ohud: 

1. lõplikud otsused langetab enamsti üks inimene; 

2. koolitusel osalevatele töötajatele ei ole lihtne leida asendajat; 

3. osa töötajaid ei panusta väikese koorumuse, osakoormuse jms tõttu piisavalt. 

Peamised võimalused: 

1. võimalus on jõuda iga töötaja ja lapseni ja leida tema potentsiaal. 

Tabel 1. 2016-2018. õppeaastate peaeesmärgid 

 2016-2018 õppeaastate peaeesmärgid 

2016/2017  Kooli arengukava koostamine lähtuvalt valla uuest 

arengukavast 

 Kooli õppekava täiendamine 

 Kooli ja lasteaia koostöö ja ühtseks asutuseks kasvamine 

 Käitumine, viisakus ja väärtuskasvatus 

 

2017/2018  Füüsilise õpikeskkonna parendamine, IT ja muutunud 

õpikäsituse suurem rakendamine 

 Käitumine, viisakus ja väärtuskasvatus 

 Mainekujundus 

 

2018/2019  IKT ja muutunud õpikäsituse suurem rakendamine, sisukas 

ja tõhus tund 

 Toetatakse sihikindlalt, pädevalt ja tulemuslikult ning 

juriidiliselt korrektselt HEV õpilaste arenguvajadusi  

 Kooli ja vanemate potentsiaali parem rakendamine ja 

omavaheline koostöö kooli heaks 

 Käitumine, viisakus ja väärtuskasvatus 



 Kooli 150 juubeli vääriline läbiviimine 

 
 

Eestvedamine ja juhtimine – arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. kooli arengu ja muutuste kavandamisel arvestati Kernu valla ja hilisema Saue valla ning 

riiklike haridusprioriteetidega (kodulähedase kooli säilimine; hariduse kvaliteet; 

õpilaskesksus; muutunud õpikäsituse rakendamine) ning muutustega kooli ümbritsevas 

keskkonnas (koolipiirkonna õpilaste arvu vähenemine) ja nendest tulenevate kooli 

mõjutavate teguritega. 

2. strateegilise juhtimise aluseks olid järgmised tegevuskavad: arengukava 2017-2021 

ning arengukavast tulenenud õppeaastate üldtööplaanid,  kooli õppekava ja selle alusel  

koostatud ainekavad, valla- ja riigi sõnastatud poliitikad ja muud regulatsioonid põhi- 

ja tugiprotsesside juhtimiseks. Arengukava ja lõppeva õppeaasta tegevuste täitmise 

kokkuvõte toimus iga õppeaasta viimases õppenõukogus augustikuus. Seal hinnati 

möödunud õppeaasta eesmärkide täitmist, seati eesmärke eelolevaks õppeaastaks ja 

arengumuutustest tingituna korrigeeriti  läbi järgneva õppeaasta üldtööplaani 

arengukava. Igal aastal informeeriti hoolekogu arengukava täitmisest. 

3. riikliku koolitusloapõhise järelevalve, jooksva sisehindamise ja meeskonnatöö 

tulemusena redigeeriti kaasajastamise eesmärgil  järgmised lasteaia ja kooli tööks 

vajalikud dokumendid: õppekava; arengukava; töökorralduse reeglid; kodukord; 

hindamisjuhend; HEV õpilastega tegelemise kord; lasteaia ja kooli ühine riskianalüüs; 

õpetajate ja õpilaste tunnustussüsteem; III kooliaste loovtöö juhend; sisehindamise 

kord; õpilasesinduse põhimäärus; õpilaste kooli vastuvõtu kord; pedagoogide konkursi 

kord, ametijuhendid jms); 

4. käima on pandud aktiivne huvijuhtimine ja sellest lähtuvad koolikultuuri arendavad 

tegevused, uued üritused – temaatiline nädal (2018 keskaja nädal), õppekäigud, 

jõuluaegne ja juunikuine projektipäev, playbox, Kernu kooli rammumees jne; 

5. õpilaste käitumine tundides ja vahetundides on paranenud;  

6. positiivsed/vabariigi keskmisest kõrgemad tasemetööde ja eksamite tulemused osadel 

aastatel;  

7. kooli positiivse maine kujundamine  - viimaste õppeaastate aktiivset huvitegevust, 

erinevate ürituste rohkust, klassiüritusi jms on mitmekülgselt kasutatud kooli 

positiivseks mainekujunduseks (kajastamine valla lehes on 2018-2019 uues ühendvallas 

mõnevõrra vähenenud. Kernu valla ajalehes oli meist peaaegu igas väljaandes lugu; 

kooli facebooki grupi postitused jms),  

8. KIK projektid; digipeegli ja robootika projektide positiivsed tulemused; 

9. varasemast süstemaatilisem töö HEV õpilastega – sotsiaalpedagoogi, logopeedi, 2018-

2019 õa psühholoogi ja klassijuhatajate ühine tegevus; 

10. õpetajate arvamusega arvestamine ja õpetajate suurem osalus kooli juhtimisprotsessis;  

tegevuste ja vastutuse optimaalne delegeerimine; 

11. kooli tuleviku osas kokkuleppe/visiooni saavutamine uue valla juhtidega – 29.10.2018. 

a. avalikul arutelul Haiba rahvamajas; 

12. koolitusloapõhise järelevalve üldiselt positiivsed tulemused (va õpetajate kutse-

kvalifikatsiooni osa). Tähtajatu  koolitusloa saamine 2019. kevadel; 

13. kooli sisehindamise tulemused elektroonilises keskkonnas näitavad töötajate tagasiside- 

ja rahulolu-uuringud kooli juhtimisega rahulolu; 

14. kooli ja lasteaia kodulehekülje kaasajastamine ja kooli ning lasteaia kodulehe 

ühendamine; 



15. raamatukogu potentsiaali senisest suurem ärakasutamine viimasel kahel õppeaastal, 

vahetundide aktiivsem sisustamine.  

 

Eestvedamine ja juhtimine - mida ja kuidas teha paremini? 

 

1. kooli sisehindamissüsteemi tuleb parendada. Käesolevat sisehindamise aruannet 

koostades sai selgeks, et kooli sisehindamise korda on keeruline selle mahukuse tõttu 

praktikas Kernu põhikooli suuruses asutuses ellu viia; 

2. eraldi hoonetes asumise ja eraldi tegevusrütmi tõttu ei ole kool ja lastaed kasvanud 

samaks asutusesks; 

3. 2016-2019 õppeaastatel väikeklassi toimimine ja väikeklassi õpilaste klassikursuse 

kordamine (2017-2018 õa). See ei etteheide direktorile, väikeklassi õpetajatele ja 

sotsiaalpedagoogile, vaid olukorra tunnistamine; 

4. keerulisemate HEV õpilastega toimetulemiseks juriidiliste ja toimivate meetmete 

vähesus; erinevate kohalike omavalitsuste poolt osutatud abi vähene tõhusus; 

5. infotehnoloogia kasutamine õppe(töös) pole hoolimata positiivsetest aspektidest siiski 

piisavalt edasi arenenud, projektoreid on ebapiisavalt või on need vanad jms. Suuresti 

kasutult seisev SMART tahvel ja digiprojektor - koolitused on tehtud ja õpetajate 

suunamine neid kasutama on olemas, aga areng võiks olla kiirem; 

6. 2018/2019. õppeaasta ei toiminud koolis osaliselt ei WIFi võrk ega ka internetiühendus 

läbi kaabli; valla IT-toe vähene abi probleemide lahendamisel; 

7. lapsevanemate vähene kaasamine ja osavõtt koolielust – kooli juhtidel ja õpetajatel üksi 

on seda raske saavutada, peab olema ka lapsevanemate endi huvi olla kooliga seotud; 

8. suhteliselt vähe õpetajate poolt teostatud ja nö suuri projekte - kooli suur ja mitmekesine 

ürituste jne arv on endiselt kahjuks pigem huvijuhi ja paari entusiasti tegevuse tulem ja 

drektori nö sund; 

9. KiVa vormiline ebaõnnestumine (nõutava dokumentatsiooni nõuetekohane 

mittetäitmine) ja KiVast (vormiline) loobumine 2018. aasta kevadel klassiõpetajate 

ülekoormuse/vähese prioriteetsuse tõttu; 

10. koolis puudub suur ülekooliline väärtuskasvatuse vms programm, iga õpetaja nokitseb 

omaette; 

11. kõik huviringid ei toimi tõhusalt – väikene osalevate õpilaste arv ja nähtamatu tulem 

(draama – tulem; robootika – vähe osalejaid; tantsuring – vähe osalejaid). 2018/2019. 

õppeaastal on alates novembrist robootikas uus ja entusiastlik õpetaja ja olukord on 

muutunud. 

12. koduõppe õpilaste õppekorralduseks kokkulepitu mitmepoolne mittejärgmine ja sellest 

tulenev koduõppe lõpetamine (2018. aasta alguses) ja sellest tulenev veelgi väiksem 

kooli õpilaste arv; 

13. loovtööde juhendamine – osade juhendajate ebatõhus tegevus aastatel 2016-2018 

õppeaastatel; 

14. tundide külastamine ja analüüs koos õpetajatega – tules teostada rohkem; 

15. kooli 150. juubeli sisukas ja väärikas tähistamine 2019. aasta oktoobris – jäi ära ja 

lükkus remondi ootuses edasi. 

 

 

II Personalijuhtimine 

personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, 

kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga 

seotud tulemused, sealhulgas personali saavutused, täienduskoolitus, rahulolu, 



personaliga seotud statistika, lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärgid:  

 Kernu Põhikoolis töötavad motiveeritud, pühendunud ja omal alal pädevad ja 

kompetentsed inimesed; 

 kollektiiv on omaks võtnud õppiva kogukonna hoiakud. On koostatud 

koolitusplaan ning võimaluste piires võimaldatakse töötajatel vajalikel koolitustel 

osaleda; 

 toetatakse ühiseid tegevusi ning töötatakse välja tunnustamisplaan. 

Peamised tugevused:  

1. olemas on kvalifitseeritud töötajad, tervikuna ainealase tegevuse mõttes on nad 

tugevamad kui enne käesolevat sisehindamise perioodi; 

2. väikese kollektiivi tõttu on võimalus jõuda personaalselt iga töötajani; 

3. kooli juht ja töötajad hindavad enesetäiendamise ning koolitamise vajadust;  

4. töötajatel võimaldatakse tegeleda enesetäiendamisega ja osaleda projektides.  

Peamised nõrkused: 

5. töökohtadele puudub enamasti konkurents (mõni konkurss on lõppenud tulemuseta), 

põhjuseks kooli asukoht ja pakutav koormus; 

6. suurele osale kooli õpetajatest ei ole võimalik pakkuda täiskoormust, mis toob kaasa 

oma kooli tunde vähesuse, nn tundide ära andmise ja pärast tunde minema sõitmise; 

7. kõik õpetajad ei ole iga päeva majas, õpetajate omavaheline kokkupuutumine on 

väiksem kui võiks; 

8. õpetajate suunamine lasteaias peaks olema tõhusam; 

9. direktori vähene osalemine lasteaia igapäevatöös; 

10. lasteaia ja kooli eakohase muusikaõpetaja ning lasteaia logopeedi järele on suur 

vajadus; 

11. lasteaia ja kooli töötajate nö ühe asutuse tunne on hoolimata asutuse juriidilisest 

ühendamisest, nõrk; 

12. lasteaias puudub meditsiinitöötaja. 

Peamised ohud: 

1. lahkuvale töötajale/vabanenud töökohale on raske leida asendajat; 

2. on oht, et konkurentsi puudumisel satub töötaja mugavustsooni. 

Peamised võimalused: 

1. lahkunud töötaja asemele on võimalus saada uus ja tegusam; 

2. üks töötaja võib täita lisaülesandeid või pidada enam kui üht ametikohta; 

3. meditsiinitöötaja tegevuse laiendamine lasteaeda. 

Personalijuhtimine – arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. sotsiaalpedagoogi ametikoha loomine (2017), (väga hea) logopeedi palkamine (2017); 

valla pakutav psühholoogi teenus (alates 2018 sügis); HEV õpilase tugiisik alates 2018 

jaanuar); 



2. pedagoogilist personali on 18 õpetajat. Osalise koormusega töötab 89%  (st 16 õpetajat). 

Põhikohaga töötajatest on mehi 17%, kokku on meeste osakaal pedagoogilises 

personalis 3; 

 

Tabel 2. Õpetajate jaotus kooliastmeti ja kvalifikatsiooniti 2019. kevadel 

Vanusegrupp I 

kooliaste 

Neist 

kvalifits-

eeritud 

II kooliaste  Neist 

kvalifits

-eeritud 

III 

kooliaste 

Neist 

kvalifits-

eeritud 

Kuni 29 aastased 0 0 1 0 1 0 

30-39 aastased 1 0 1 0 2 1 

40-49 aastased 2 1 2 1 3 2 

50-59 aastased 2 2 5 4 5 4 

60-69 aastsed 3 3 6 5 6 5 

Sama õpetaja võib mõnel juhul õpetada erinevates kooliastmetes 

 

                         Tabel 3. Õpetajate koormused 2019. aasta maikuus 

Koormuse 

suurus 

Õpetajate arv 

0-0,1 3 

0,11-0,25 1 

0,26-0,5 6 

0,51-0,75 4 

0,76-1 4 

Kokku: 8,58 18  

 

3. personal koostab iga õppeaasta kevadel eneseanalüüsi, milles toob välja personaalsed 

õppeaasta eesmärgid ja analüüsib nende täitmist; õpetavad ained ja meetodid, sh uudsed 

õpetamismeetodid; koolitused, õppekäigud jms; 

4. positiivne ja koolile iseloomulik on olnud suutlikkus kaasata ühiskonnast aktiivseid ja 

haritud spetsialiste kooli poolt määratud vabaainete õpetajateks: draama, soome keel, 

robootika; 

5. viimasel kolmel õppeaastal on personali arendamises olnud prioriteetseteks 

valdkondadeks muutunud õpikäsituse (MÕK) ja IT pädevuste suurem rakendamine. 

Õpetajate suunamine tahvelarvutite, MÕKi ja IT suuremale kasutamisele suunamine 

õppetöös; 

6. õpetajate aine- ja töökavad esitatakse elektrooniliselt läbi google drive; 

7. toetatakse personali algatusi ja osalemist koolivälistes projektides, 

arenguprogrammides ja töörühmades; 

8. huvigruppidega, sh personaliga infovahetuse soodustamiseks on loodud klasside ja 

klasside lastevanemate listid, kooli õpetajate ja kooliga seotud inimeste facebooki 

grupid. 

9. kord aastas augustikuus toimub töötajate üldkoosolek, kus analüüsitakse kooli eelarvet 

ja eelarve seotust arengukavaga, arengukava ja õppeaasta tegevuskava täitmist ning 

töötatakse välja uue õppeaasta tegevuskava prioriteedid; 



10. personali tunnustamise korda on uuendatud 2016. aastal ja sellest lähtudes on iga aasta 

õpetajate päeval antud nn heale õpetajale tunnustus. Oluliseks kriteeriumiks töötajate 

hindamisel oli igapäevaste ametikohustuste väga hea täitmine ja lisaks tegevus, mis 

aitab tuntavalt kaasa kooli arengule või on väga vajalik kooli hea taseme 

kindlustamiseks. Samuti kooli õpilaste arvamus; 

11. uutele ja noortele õpetajatele on määratud kolleegide seast järgnevaks õppeaastaks 

mentorid; 

12. oleme üritanud rakendada süsteemi, mille järgi varem koolitusel käinud töötaja annab 

järgmises õppenõukogus ülejäänud seotud personalile sellest koolitusest ülevaate; 

13. kaks korda aastas (jõulud ja kevad) on personali ühine koolitus-väljasõit; 

14. kooli õpilaste või õpetajate töö- või õppetegevuse alaste saavutuste puhul oleme 

avaldanud valla ajalehes vastavasisulise õpetajate ja kooli positiivselt tutvustava artikli. 

Personalijuhtimine - mida ja kuidas teha paremini? 

 

1. osade õpetajate (ca 1/3) seisukohad, et  - me oleme väiksed, meil on liitklassid ja me ei 

saa, ei taha, ei pea midagi teisti tegema – mõtteviisi muutmine on väga raske, aga 

vajalik; 

2. õpetajate suunamine digivahendite ja muutunud õpikäsituse regulaarsele ja süsteemsele 

rakendamisele on endiselt prioriteet; 

3. personali arenguvestluste vahetu juhiga süsteemsem läbiviimine: õpetajad – direktoriga, 

majanduspersonal – majandusjuhatajaga, muu personal – vajadusel direktoriga; 

4. kõigi töötajate ametijuhendite ülevaatamine üks kord õppeaastas ja korrigeerimine 

vastavalt olukorra muutustele. Tööülesannetes ebaselguse vältimine; 

5. kvalifitseeritud õpetajate leidmine on olnud keeruline. Mõnikord ei ole juba saavutatud 

kokkulepped õpetajakandidaatidega pidanud. Pärast kooli ja lasteaia ühendamist samas 

hoones ja III kooliastme kaotamist anda suurem koormus motiveeritud kohalikele 

õpetajatele; 

6. kuni Saue valla 2018. aasta augustikuus teostatud kooli eelarve tõstmiseni jätkusuutliku 

tasemeni, oli  eelarves õpetajate motiveerimiseks, lisatasude maksmiseks jms vahendeid 

keeruline leida. 2018. aasta augustist alates on olnud õpetajate motiveerimiseks ja 

lisatasustamiseks vahendeid rohkem; 

7. pöörata suuremat tähelepanu uute ja noorte õpetajate juhendamisele, aidata kaasa nende 

kiiremale kohanemisele; 

8. töökohtade, sh pedagoogilise personali arvu ja ülesannete edasine konsolideerimine 

lähtudes õpilaste arvu vähesusest ja lasteaia ning kooli samas hoones olemisest. 

 

III Koostöö huvigruppidega 

koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, 

huvigruppidega koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sealhulgas 

hoolekogu (nõukogu), lastevanemate ja teiste huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, 

kaasatus otsustamisse, tagasiside ja rahulolu lähtudes arengukavast 
 

Üldeesmärk:  

 parem infovahetus ja viljakas mitmesuunaline koostöö kohaliku omavalitsuse, 

kohalike huvigruppide ja Kernu Põhikooli vahel; huvigruppide kaasamine 

tegevustesse ja koostöö edendamine kogukonnaga. 



Peamised tugevused:  

1. koostöö hoolekogu, valla juhtkonnaga ja kogukonnaga on pidev ja hea; 

2. suurem osa lapsevanemaid on positiivse ja toetava suhtumisega. 

Peamised nõrkused: 

1. kõik õpetajad, sh klassijuhatajad ei ole iga päev tööl ja sellest tulenevalt on kontakt 

lapsevanematega nõrgem, kui võiks; 

2. vähene suhtlus teiste koolidega; 

3. puudub aktiivne vilistlaskogu või organisatsioonid, kes võiksid kooli toetada; 

4. kool suhtleb kohalike ettevõtjatega vähem kui võiks, osaliselt ka seetõttu, et läheduses 

ei ole väga palju ettevõtteid. 

Peamised ohud: 

1. ühe lapsevanema pettumine asutuses võib tuua kaasa mitme lapse lahkumise. 

Peamised võimalused: 

1. stabiilne enesereklaam, positiivne enesetutvustus ja läbimõeldud mainekujundus; 

2. lasteaias lisada ühel päeval õpetaja tööaeg õhtupoole, et oleks suurem võimalus 

lapsevanemaga suhelda; 

3. kooli ja lasteaia ühised üritused koos peredega ja kogukonnaga veelgi tugevama ühise 

identiteedi loomiseks. 

 

Koostöö huvigruppidega – arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. olulisimad sidusrühmad - õpilased, lapsevanemad, personal - olid kaasatud 

otsustamisprotsessi, seega osalesid muudatuste juhtimisel; 

2. direktori regulaarne suhtlus vallavalitsuse esindajatega; 

3. õpilasüritused koostöös õpilasesinduse ja lapsevanematega. Lastevanematele 

korraldatud kontserdid, teatrietendused, playbox; 

4. hoolekogu regulaarsed koosolekud, hoolekogu kaasamine lasteaia kooli toomise ja 

sellega seotud koolimaja renoveerimise protsessi, hoolekogu liikmete osalemine kooli 

üritustel jne; 

5. klassijuhatajate süsteemsed arenguveslused klassidega ja klasside lastevanemate 

koosolekud; 

6. sügisene kooli sünnipäeval toimuv avatud uste traditsioon; 

7. kevadine eelkooli (või uute laste ja lapsevanemate tutvustuspäevade) traditsioon; 

8. 1–2 korda aastas korraldatakse kooli poolt lastevanematele infotunnid, kus esitatakse 

üle-vaated kõikidest kooli tegevusvaldkondadest, tulemustest, plaanidest ja 

probleemidest; 

9. koostöö huvigruppidega on süsteemne: järgitakse vastavaid põhimõtteid ja traditsioone 

-  koostöö kavandatakse ja tulemusi analüüstakse. 

Koostöö huvigruppidega - mida ja kuidas teha paremini? 

 



1. koostööks huvigruppidega põhimõtete sõnastamine, kus süsteemselt käsitletakse 

koostöö kavandamist, huvigruppide kaasamist, huvigruppidega koostöö tulemuslikkuse 

hindamist; 

2. viimasel kolmel aastal on rahulolu-uuringud olnud juhuslikud. Küsitluste sisu ja 

korraldus vajavad korrastamist ja süsteemsemat kavandamist; 

3. kooli kodulehekülje arendamine selliselt, et oleks täidetud kodulehele seadusandlusega 

pandud kohustused ja kooli huvigruppide operatiivne informeerimine; 

4. teha kooli tutvustavad audio-visuaalseid materjale huvigruppidele ja kooli külalistele;  

5. kooli sümboolikaga meened, kingitused ning auhinnad. 

 

Ressursside juhtimine 

ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-

tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärgid:  

 eelarvelisi ning inimressursse kasutatakse otstarbekalt ja säästlikult, õppevara ja 

vahendeid hoitakse heaperemehelikult; 

 võimaluste piires osaletakse projektides ja taotletakse ressursside saamiseks 

toetusi. 

Peamised tugevused: 

1. hooned on korras, keskkond on loodus- ja lapsesõbralik; 

2. olemas on hädavajalik infotehnoloogiavahendite baas; 

3. olemas on peamised õppevahendid; 

4. ruumid on sisustatud; 

5. olemas on remondimees. 

Peamised nõrkused: 

1. lasteaias on puudulikud ronimisvõimalused suurematele lastele, mänguväljakud on 

amortiseerunud; 

2. lasteaia ja kooli mööbel vajavad osaliselt kaasajastamist; 

3. koolis on kohatine vajadus kaasaegsemate õppevahendite järele; 

4. igas klassis ei ole esitlustehnikat; 

5. digivahendite vähesus; 

6. kooli raamatukogu on vähe avatud; 

7. hetkel ei kasutata kõiki kooliruumide ja õppevahendite ning ümbritseva looduse 

võimalusi. 

Peamised ohud: 

1. pidev soov midagi kokkuhoiu eesmärgil muuta ja teisiti teha; 

2. lastevanemate liigne koormamine võib tuua kaasa lapse teise asutusse viimise; 

3. ressursside jätkuv piiratus võib viia materiaalsele mahajäämusele. 

Peamised võimalused: 

1. ümbritseva looduse ja jalgpallistaadioni ära kasutamine; 



2. lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava MTÜ Kernu Haridusselts senisest suurem 

materiaalne ja organisatoorne panustamine; 

3. õppevahendite valmistamine loovtööna jms; 

4. osalemine programmides ja projektides saamaks lisavahendeid. 

 

IV Ressursside juhtimine - arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. kooli eelarve on juhitud tasakaalukalt ja eesmärgistatult. On konsolideeritud töökohti – 

vähendatud koristaja ametikohti, loodud on kooli ja lasteaia ühine majandusjuhataja, 

kooli ja lasteaia ühine remondimees. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Kooli eelarve ja õpilaskoha maksumus 

 2017 2018 2019 

Tööjõukulud 268 352 332 789 382 100 

Majanduskulud 46 370 60 184 27 300 

Õpilaskoha 

maksumus 

Andmed puuduvad 4129 (I eelarve 

põhjal) 

6155 

 

2. eelarvestamisel lähtutakse kooli arenguprioriteetidest kooskõlas arengukava ja 

üldtööplaaniga. Palgasüsteem on läbinähtav ja personaliga läbiarutatud; 

3. 2018. aasta  lõpus saavutatud kokkulepe lasteaia viimises koolihoonesse ja sellest 

tulenev materjaalsete ja personaliressursside jätkuv eeldatav otstarbekam kasutamine;  

4. koolihoone täielik viimine keskküttele (2016 suvi), koolihoone akende ja voodri vahetus 

(2017 suvi), koolihoone katuse parandamine (2019); 

5. discgolfi rada kooli territooriumil (2018) ja kavandatav seikluspark ning välijõusaali 

elemendid (2019); 

6. kooli ja lasteaia kodulehekülje kaasajastamine, kooli ning lasteaia kodulehe ja kodulehe 

haldamise ühendamine; 

7. kooli on toodud ja kooli sisemise internetivõrguga on ühendatud ELASA valguskaabel, 

juurde on saadud esitustehnikat sh üks multiprojektor, välja on vahetatud kõik 

kabinettides olevad arvutid. Õpilaste kasutada on arvutiklass 15 lauaarvutiga, koolis on 

9 tahvelarrvutit, õpetajatele on jagatud 7 sülearvutit, enamikes klassides on projektorid 

(osa nendest vanad ja vajavad väljavahetamist); 

 

Tabel 5. Arvutite ja tehniliste vahenditega varustatus seisuga 31.05.2019 

Arvuteid arvutiklassis 14 

Arvuteid kabinettides 15 

Projektoreid 6, sh 5 vana 

Multiprojektor ja tahvel 1 



SMART tahvel 1 

Fotoaparaate 0 

Videokaameraid 0 

 

8. kool on saanud juurde uusi õppevahendeid, va spordivahendeid; 

9. loovtöödena on valmistatud praktilisi ja õppetöös ära kasutatavaid vahendeid – 

suusahoidla, samblike kogu, looduseteemaline õppemäng, I-II korruste vahelises 

trepikojas matemaatikavalemid jms; 

10. raamatukogu potentsiaali senisest suurem ärakasutamine – raamatukogu on avatud 

kahel päeval nädalas, raamatukogus toimuvad temaatilised üritused ning seda kasutab 

pikk päev. Raamatukogu on uuendanud õppekirjandust; 

11. raamatukogu kogude komplekteerimisel lähtutakse riiklikust õppekavast, kooli 

õppekavast ja riiklikule õppe-kavale vastavate õpikute loetelust. Õppekirjanduse 

komplekteerimine toimub koostöös õpetajategaja direktoriga. Raamatukogu 

põhikogusse komplekteeritakse eelisjärjekorras teatmeteoseid, pedagoogilist kirjandust, 

õppekavaga seotud ilukirjandust, perioodikat. Toetatakse huvijärgset lugemist 

kooliraamatukogus. Raamatukogu põhifonid kogu suureneb ka tänu annetustele ja 

kingitustele asutustelt ja  eraisikutelt;  

12. vahetundide aktiivsem sisustamine – hangitud on lauajalgpall, pingpongilaud, erinevaid 

lauamänge, toimuvad viktoriinivahetunnid. 

 

Tabel 6. Raamatukogu kasutamise näitajad 

  2017/2018 2018/2019 seisuga 20.05.2019 

  õpilased õpetajad õpilased õpetajad 

registreeritud 

lugejad 
50 20 54 12 

külastused 180 60 221 62 

laenutused 98 64 92 135 

Põhikogu ühikute 

arv 
3504 3516 

Õpikute arv 3012 3012 

Erineva tellitud 

perioodika arv 
19 11 

 

 

 

Ressursside juhtimine – mida ja kuidas teha paremini? 
 

1. lasteaias on ronimisatraktsioonid, mänguväljakud ja õuesõppe paviljon amortiseerunud; 

2. kooli territooriumil ootavad rajamist skatepark, välijõusaal ja loodusõpperada; 

3. suurem osa kooli ruumidest vajab kaasaegset sisustust; 

4. õppetööd toetavate IT-tugiteenuste võimaluste laiendamine, uute õppetööd ja 

dokumendijagamist kergendavate programmide kasutusele võtmine; osalise 

koormusega haridustehnoloogi ametikoha loomine. Ootame IT-teenuste osas valla 

vastavate spetsialistide suuremat tuge; 



5. kooli WIFi võrk ei toimi alates 2018. aasta sügisest; 

6. kool ei ole suutnud loodetud mahus projektidega lisaressursse hankida; 

7. vajadus on jätkuvalt ametikohti ümber kujundada ja sedakaudu ressursse efektiivsemalt 

kasutada; 

8. Kernu Haridusselts MTÜ – sisuliselt ei tegutsenud, eksisteeris juriidilise kehana. 

 

V Õppe- ja kasvatusprotsess 

õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas õpilase (lapse) areng, õppekava, õppekorraldus 

ja -meetodid, väärtused ja eetika; õpilastega (lastega) seotud tulemused, sealhulgas 

hariduslike erivajadustega õpilastega (lastega) arvestamine, huvitegevus, 

terviseedendus, õpilastega (lastega) seotud statistika, õpilaste (laste) rahulolu ning 

põhikooli  õpijõudlus lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärk: 

 järjekindlus ja süsteemsus õppekasvatustöö ja seonduvate tegevuste 

planeerimisel ja elluviimisel. 

 

Peamised tugevused:  

1. kernu Põhikoolis arvestatakse õpilaste individuaalsusega, abi on võimalik saada 

õpiabirühmades, rakendatakse vajadusel koduõpet, töötab pikapäevarühm; 

2. suur osa õpilastest on kaasatud erinevate huviringide tegevusse; 

3. koolis töötavad oma ala tundvad ja kogemustega õpetajad; 

4. laste arv on väikene, võimalus tegeleda individuaalselt iga lapsega; 

5. aktiivne tunniväline tegevus; 

6. võimalused loodus- ja õuesõppeks; 

7. õppetöö on tulemuslik. 

Peamised nõrkused: 

1. tugisüsteemide puudulikkus; 

2. negatiivsed liidrid õpilaste seas; 

3. päevakava koostamine on keeruline; 

4. ühiselt kokkulepitud reeglite kohatine mittejärgimine; 

5. liiga palju traditsioonilist õppemetoodikat; 

6. vajadus hinnata oskusaineid kujundavalt. 

Peamised ohud: 

1. liitklassid; 

2. liiga palju iseseisvaid töid; 

3. õppetöö tulemuslikkus võib langeda seoses laste arvu langemisega. 

Peamised võimalused: 

1. atraktiivsuse suurendamiseks rajada kooli juurde skatepark, lasteaeda või kooli 

seiklusrada ja kooli juurde võimalused discgolfi mängimiseks; 

2. individuaalne lähenemine; 

3. olla avatud uutele õpikäsitlustele. 



 

Õppe- ja kasvatusprotsess – arengukava eesmärkide täitmine 
 

1. arengukavas sätestatud õpilaste individuaalse toetamise ja arengu tagamiseks  loodi 

sotsiaalpedagoogi ametikoht (HEV koordinaator, 2017), koolis on I-II kooliastme 

õpilastele tagatud väga hea logopeediteenus; alates 2018. aasta sügisest on õpilastele 

tagatud üle kahe nädala  valla pakutav psühholoogiteenus; HEV õpilase tugiisik alates 

2018 jaanuar); 

2. HEV õpilastega tehtav töö on süsteemne ja see väljendub järgnevas: õpilaste 

erivajaduste märkamine; suulise tagasiside andmine õpilasele ja lapsevanemale;  

tagasiside e-kooli vahendusel; õppetööst osavõtu ja õpitulemuste kokkuvõtlik 

hindamine õppetrimestriti, (millest antakse teave kirjalikult nii õpilasele kui 

lapsevanemale); arenguvestluste läbiviimine; aineõpetajate, klassijuhatajate, logopeedi, 

HEVko, psühholoogi koostöö (vastastikune teavitamine õpilase saavutustest, 

probleemidest, võimalike lahenduste üle arutelu jm), milles  kaasatakse vastavalt 

vajadusele SA Innove spetsialiste, valla spetsialiste või lapsevanemaid; ümarlauad 

õpilase probleemidele lahenduste leidmiseks;  

3. sisse on seatud puudulike trimestrihinnete järelevastamise süsteem (nn õpiabileping); 

4. koolis töötab tõhustatud õppel olevate õpilaste (nn väikeklass) klass; õpilased saavad 

vajadusel individuaalset õpet ja juhendamist; õpilastega tegeleb logopeed ja soovi korral 

antakse õpilastele ainelaseks järeleaitamiseks konsultatsioone; 

5. lapsevanemate ja direktori rahulolu koolis töötavate õpetajatega on suurenenud, 

kasutatakse rohkem projektõpet, õuesõpet ja rakendatakse muutunud õpikäsitust; 

6. ebapädevaid õpetajaid on suunatud koolist lahkuma;  

7. soome keele ja draama õppekavajärgse õpetamise alustamine 2017/2018. õppeaastast – 

mitmekesisem ja sisukam õppekava;  

8. huviringidest robootika ja fotograafia huviringi tegevuse alustamine;. koolis tegutsevad 

huviringidest lisaks robootika ja fotograafia ringile veel kunstiring, puidu- ja 

sepistamise ring, muusikaring, kergejõustikuring, ujumisring. Huviringide tegevuses on 

planeeritud 2019 sügisel muudstused; 

9. kooli huvijuhtimine on väikese kooli kohta väga aktiivne; 

10. eksamite ja tasemetööde tulemused ei ole halvad. 
 

Tabel 7. Põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused 2016-2019. õppeaastate lõikes 

 
ÕPPEAINE 2016/2017 

õpilasi 

keskmine hinne 

Eesti keskmine 

2017/2018 

õpilasi 

keskmine hinne 

Eesti keskmine 

2018/2019 

õpilasi 

keskmine hinne 

Eesti keskmine 

eesti keel 6 6 5 

3,83 4,0 3,4 

3,8 3,7 3,6 

matemaatika 6 6 5 

4,2 3,8 4,0 

3,9 3,4 3,85 

inglise keel 1 1 3 

4,0 5 5,0 

4,4 4,6 5,0 

ühiskonnaõpetus - - 1 

- - 5,0 



- - 3,9 

geograafia 1 - - 

4,0 - - 

3,6 - - 

bioloogia 4 5 1 

3,25 3,6 3,0 

3,6 3,6 3,4 

 

Põhikoolis on kohustuslikud eksamid matemaatika ja eesti keel, kolmanda eksamiaine valib 

õpilane ise. Neist esimene aine valmistab õpilastele üleriigiliselt enim raskusi, mis peegeldub 

ka matemaatika lõpueksami üleriigilistes tulemustes. Kernu kool on väikene ja nii muudavad 

üksiku õpilase väga head või väga halvad tulemused kergesti kooli üldist keskmist tulemust. 

Kernu põhikoolis on matemaatika lõpueksami tulemused olnud stabiilselt üleriigilistest 

keskmistest kõrgemad, mis näitab meie kooli matemaatikaõpetuse kõrget taset. 

 

2016/2017 õa lõpetas Kernu kooli kooliga seotud kohustusi mitte väga tõsiselt võttev õpilane. 

Kui tema tulemused maha arvata, oleks kooli matemaatikeksami keskmine hinne olnud 

2016/2017 õa 4,8 ja bioloogias 3,7. 2017/2018 oli matemaatikaeksamil mittesooritajaid 

esimesel korral kaks ja ilma nendeta oleks kooli keskmine olnud 4,8.  

Siit järeldub, et kooli kahe põhiaine, matemaatika ja eesti keele õpetus on kõrgel tasemel. 

Enamik õpilasi teeb eksamid üleriigilisest keskmisest kõrgematele tulemustele. Erandiks on 

haridusliku erivajadusega või koolikohustust mittetäitvad õpilased, kellelt seda tulemust oodata 

ei saa. 

 

Mõnedes eksamiainetes on Kernu põhikooli tulemused üleriigilisest keskmisest madalamad. 

Eksamitööd on läbinud sisulisi muudatusi ning põhirõhk on loogilisel mõtlemisel, mistõttu võib 

vaid oletada, et ehk jääb traditsioonilise ettevalmistusega õpilastel sellest vajaka. Samuti 

valivad kolmanda eksami õpilased sellel alusel, mida nad eeldatavasti kõige praemini oskavad. 

Kui eksami valib õpilane, kellel on õppeedukusega probleeme, siis ei pruugi ka tema enda valik 

anda head tulemust. 

 

Lõpetajate ses on olnud üheks enimvalitud eksamiks bioloogia, mis näitab kõnealuse aine ja 

õpetaja suurt populaarsust õpilaste seas. 

 

Aastal 2016–17 ebaõnnestusid lõpueksamid  1 õpilasel, kokku 2 õppeaines. Aastal 2017–18 

ebaõnnestusid lõpueksamid  2 õpilasel, kokku 1 õppeaines.  

 

2017. aasta kevadel lõpetas 3 õpilast kooli kiituskirjaga ning 28 õpilast kooli ainealase 

kiituskirjaga. 2018. aasta kevadel lõpetas 5 õpilast kooli kiituskirjaga ning 17 õpilast ainealase 

kiitusega. 2019. aasta kevadel lõpetas 5 õpilast kooli ainealase kiituskirjaga, kiituskirja ei 

saanud ükski õpilane. 

 

Tasemetööde tulemused III klassides õppeaastate lõikes 

 

Tabel 8. Tasemetööde keskmised hinded III klassides 

ÕPPEAINE 2017 2018 2019 

Eesti keel 4,1 3,9 3,5 



Matemaatika 3,1 3,5 3,3 

 

 

Tasemetööde tulemused VI klassides õppeaastate lõikes 

 

Tasemetöid tehakse III ja VI klassis samades õppeainetes. Selgelt võib näha, kuidas põhikooli 

II kooliastmes õpilaste tasemetööde tulemused võrreldes I kooliastme tasemetööde 

tulemustega, langevad. Siin näeb kool parendusvõimalust, mille käigus tuleb leida sobivad 

tugimeetmed õpilastele selleks, et kindlustada õpimotivatsiooni säilimine ja I kooliastmel 

saavutatud kõrged tulemused. Tuleb mõelda, kuidas seda ennetada ning milliste tegevustega 

varateismelisi õpilasi paremini toetada ja aineõpetust paremini korraldada. 

 

Tabel 9. Tasemetööde keskmised hinded VI klassides 

ÕPPEAINE 2017 2018 2019 

Eesti keel - 3,8/2,1* 4,5 

Matemaatika 3,9 3,1/2,2* 4,5 

Ajalugu 4,1 - - 

*2018  - tavaklass/väikeklass 

 

2018. aasta oktoobris sooritasid 8. IV. klassi õpilast loodusõpetuse I kooliasme ja 6 VII 

klassi õpilast loodusõpetuse II kooliastme testi. 

 

Joonis 1. Loodusõpetuse IV klassi tasemetöö tulemused 

 

Õpilaste osakaal loodusteadusliku kompetentsuse hinnatud tunnuste tasemetel. 



Rühmas oli 8 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 37 minutit. Õpilaste 

jaotusest loodusteaduste õpitulemusi kirjeldava nelja tunnuse tasemete lõikes annab ülevaate 

joonis 1. 

Teadmiste puhul on kõige sagedamini saavutatud kõrgtase. Analüüsioskuste puhul on kõige 

sagedamini saavutatud kõrgtase. Kavandamisoskuste puhul on kõige sagedamini 

saavutatud kõrgtase. Tõlgendamisoskuste puhul on kõige sagedamini saavutatud kesktase ja 

kõrgtase. 

 

Joonis 2. Loodusõpetuse VII klassi tasemetöö tulemused 

 

 

 

Õpilaste osakaal loodusteadusliku kompetentsuse hinnatud tunnuste tasemetel. 

Rühmas oli 6 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 52 minutit. Õpilaste jaotusest 

loodusteaduste õpitulemusi kirjeldava nelja tunnuse tasemete lõikes annab ülevaate joonis 2. 

Teadmiste puhul on kõige sagedamini saavutatud kõrgtase. Analüüsioskuste puhul on kõige 

sagedamini saavutatud kesktase, kõrgtase ja tipptase. Kavandamisoskuste puhul on kõige 

sagedamini saavutatud null- või algtase ja tipptase. Tõlgendamisoskuste puhul on kõige 

sagedamini saavutatud kesktase, kõrgtase ja tipptase 

Klassikursuse kordajate osakaal põhiharidust omandavate õpilaste hulgas on 

minimaalne.        
 

Tabel 10. Klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandaja hulgas 

 

 

Kooliaste 2016/2017 2017/2018 2018/2019 



Arv kokku  

58st 
% 1,7 

Arv kokku 

54 st 
5,5 % Arv % 

I  1 4,8% 21st 0 0 0 0 

II  0 0 1 6,3% -16st 0 0 

III  0 0 2 10,5% 19st 0 0 

 

 
Meie kooli õpilastel on kõrgeid saavutusi nii aineolümpiaadidel kui ka erinevatel 

võistlustel ja  konkurssidel  
 

Tabel 6. Õpilaste saavutused õppeaastate lõikes 

2016/2017. õppeaasta 

IX klass – õpilane - bioloogiaolümpiaad - 4/ 56-st 

IX klass – õpilane - geograafiaolümpiaad - 13/45-st 

VIII klass – õpilane – geograafiaolümpiaadil 24s 

VII klass – õpilane – bioloogiaolümpiaadil – 27/65st 

Õpioskuste võistlus – 17/32st 

``Känguru`` matemaatikavõistluse tulemused - IX klassi õpilane 54s 

Keskkonnakäpa looduskonkursil (keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus) 2017. a. teemaga 

``Hoiame loodust ja ootame kevadet rahva`` lemmik ja juhendaja koos õpilastega kutsuti ministri 

vastuvõtule 

Harju maakonna piirkondlik käsitöö ja kodunduse olümpiaad – VIII klassi õpilasel 7. koht 

 
 

2017/2018. õppeaasta 

RMK metsaviktoriin – 100 koht 368-s 5-9. klasside arvestuses, igati arvestatav tulemus 

IX klass – emakeeleolümpiaad – 9.-10. klasside arvestuses oli üks õpilane 40/77-st. , teine 51/77st 

77-st ning meie väike kool oli esindatud suurte gümnaasiumide seas. 

II klass,  - ``Saue valla laululaps``, II koht oma vanuserühmas (7-9 poisid), pääs ``Harjumaa 

laululapse`` võistlusele 

 

2018/2019. õppeaasta 

11.02-12.04 – üleriigiline interaktiivne matemaatikavõistlus ``Matetalgud``. 18.s tulemus 441st 

osavõnud võistkonnast. 25.-31.03.2019 nädalal oli Kernu Põhikooli võistkond riigi parim. 

RMK metsaviktoriinist osavõtt (41/192-s 5-9. klasside arvestuses) 

VII klass – õpilane geograafiaiaolümpiaadil – 28/63st 

VI klass – õpilane bioloogiaolümpiaadil – 20/43st 

IV klassi noormees  – noorte arvestuses Haiba lauatennise turniiri seeriavõistluse võitja 

IV klassi noormehed –  Eesti koolidevahelisel lauatennise võistlusel kuni 5. klassile esikoht 

Kernu PK õpilased Haiba Spordiklubi noorte lauatennisevõistkonna koosseisus osalesid (kuni 15 a 

poisid) vabariiklikul laste GP-l lauatennises. Saavutati vastavalt 14. ja 15. koha 39 võistleja seas. 

Kuni 13-aastaste poiste hulgas oli Kernu PK õpilane 48 võistleja hulgas 10. kohal.  

Kuni 11-aastastest poistest oli üllatuslikult klubi parim Kernu PK õpilane, kes tuli 58 võistleja 

hulgas 12. kohale. Kõige noorematest, kuni 9-aastastest poistest olid Kernu PK õpilane 15. kohal. 

Harjumaa TV10 olümpiastarti võistlus – 32 kooli hulgas 10. koht; poiste nooremas vanuseastmes 

mitmevõistluses I ja II koht. 

``Känguru`` matemaatikavõistluse tulemused - IX klassi õpilane (604 koht 2527-st ),VII klassi 

õpilane ( 916 koht 3849-st). 



5. klassi õpilane osales tööõpetuse õpetaja juhendamisel Tuhala Ajaloo-ja Kunstikambri MTÜ ning 

Maalehe poolt korraldatud pitsu ehk väikese pingi konkursil ning saavutas õpilaste kategoorias 

auhinnalise 3. koha. 

 

HEV õpilaste toetamiseks on koolis loodud HEV õpilaste toetamise süsteem, mille on 

kinnitanud õppenõukogu ja direktor oma käskkirjaga ning mis on osa kooli õppekavast. 

 
Õpetaja ettepanekul suunatakse õpilane juhtkonna või spetsialisti juurde. Mitterahuldava hinde 

või hindamata jätmisel rakendatakse toetav meede, milleks on koolis järgmised võimalused: 

- individuaalne õppekava, täiendav õppetöö; 

- koduõpe; 

- logopeediline abi; 

- parandusõpe; 

- psühholoogi nõustamine; 

- diferentseeritud hindamine; 

 

 

Teistest õpilaste toetamise võimalustest pakub kool veel järelaitamistunde ja konsultatsioone, 

tööd pikapäevarühmas, koostööd lapsevanematega, kooliväliste spetsialistide kaasamist ning 

nõustamiskomisjoni suunamist. 

 

 

Tabel 11. HEV õpilaste toetamine 2016-2019 

 
 Logopeed HÈVko (sotsiaalpedagoog) Psühholoog 

2016/2017 2 korda nädalas, 11 last. 

Töö põhilõigud olid: 

sõnavara ja lauseõpetus;  

häälik- ja foneemanalüüs;  

õigekirjaoskuse arendamine, 

reeglite kordamine;   

nesekontrollioskuste 

kujundamine;  iseseisva töö 

oskuse kujundamine. 

Kõik logopeedi abi vajavad 

õpilased said seda. 

 

Teenust ei olnud Teenust ei olnud 

2017/2018 2 korda nädlas, 15 last. 

Logopeedi töö põhilõigud 

olid: sõnavara ja 

lauseõpetus; häälik- ja 

foneemanalüüs;  

õigekirjaoskuse arendamine;  

reeglite kordamine ja 

kinnistamine; 

enesekontrollioskuste 

kujundamine; iseseisva töö 

oskuse kujundamine; 

suhtlemisoskuse ja 

eneseväljenduse 

kujundamine. Eriline 

tähelepanu laste 

suhtlemisoskuse, eelkõige 

kuulamisoskuse 
arendamisele. 

Järjepidev tegelemine 19 õpilasega. 

Kõneravi tundides osales 15 õpilast I 

poolaastal ja 14 õpilast II poolaastal. 

Vanematele edastati soovitus pöörduda 

Rajaleidjasse 2 õpilase puhul. Ning 

nende 2 õpilase kohta saadi soovitusi 

õppetöö korraldamiseks. Üks õpilane 

nendest käib koolis koos tugiisikuga. 

Õpilaste õppetöö toetamiseks on 2 

õpilasele (III ja IV kl) koostatud osades 

ainetes individuaalne õppekava.  

Õppeaasta jooksul toimus 2 suuremat 

tõhustatud tuge vajavate õpilaste 

ümarlauda, kus osalesid tugispetsialistid, 

klassijuhatajad ja aineõpetajad, nende 

kokkusaamiste eesmärk oli teha 

poolaasta kokkuvõte ning leppida kokku 

edasine tegevuskava õpilaste 

toetamiseks. 

Teenust ei olnud 



Kõik logopeedi abi vajavad 

õpilased said seda. 
Tekkinud probleemide lahendamiseks 

või õpilase toetamiseks viidi õppeaasta 

jooksul läbi 12 ümarlauda, kus osalesid 

vastavalt olukorrale – õpilane, 

lapsevanem, eeskostel omavalitsuse 

esindaja, tugispetsialistid, 

klassijuhatajad ja aineõpetajad. Koolis 

oli üks väikeklass VIII klass, kus õppis 3 

õpilast. II trimestril uue õpilase 

lisandumisel moodustati teine väikeklass 

VI klass, kus õppis kaks õpilast. 

2018/2019 2 korda nädalas, 14 last. . 

Õppeaasta alguses viis 

logopeed läbi õpilaste 

hindamise. Tulemusi arutati 

eesti keele õpetajatega ja 

klassijuhatajatega ning 

otsustati õpilased, kes 

hakkavad käima logopeedi 

tunnis. 

Logopeedi töö põhilõigud 

olid: sõnavara ja 

lauseõpetus; häälik- ja 

foneemanalüüs;  

õigekirjaoskuse arendamine;  

reeglite kordamine ja 

kinnistamine; 

enesekontrollioskuste 

kujundamine; iseseisva töö 

oskuse kujundamine; 

suhtlemisoskuse ja 

eneseväljenduse 

kujundamine. Eriline 

tähelepanu laste 

suhtlemisoskuse, eelkõige 

kuulamisoskuse 
arendamisele. 

Üks 7. klassi õpilane 

keeldus kõneravi tundidest, 

ülejäänud logopeedi abi 

vajavad õpilased said seda. 

Järjepidev tegelemine 14 õpilasega. 

Vanematele edastati soovitus pöörduda 

Rajaleidjasse 7 õpilasel.  4 õpilase 

kohtasaadi soovitusi õppetöö 

korraldamiseks, 1 õpilane käis 

regulaarselt Rajaleidjas psühholoogi 

vastuvõtul. 2 õpilasele koostati otsus 

eritoe määramiseks ning nendest ühele, 

ainemahu vähendamine eesti keeles ja 

matemaatikas. 

Õpilaste õppetöö toetamiseks on 5 

õpilasele koostatud osades ainetes 

individuaalne õppekava.  

Õppeaasta jooksul toimus 2 suuremat 

tõhustatud tuge vajavate õpilaste 

ümarlauda, kus osalesid 

tugispetsialistid, klassijuhatajad ja 

aineõpetajad, nende kokkusaamiste 

eesmärk on teha poolaasta kokkuvõte 

ning leppida kokku edasine tegevuskava 

õpilaste toetamiseks. 

Tekkinud probleemide lahendamiseks 

või õpilase toetamiseks viidi õppeaasta 

jooksul läbi 17 ümarlauda, kus osalesid 

vastavalt olukorrale – õpilane, 

lapsevanem, eeskostel omavalitsuse 

esindaja, tugispetsialistid, 

klassijuhatajad ja aineõpetajad. Kuue 

õpilase vanematega ja 4 eeskostel oleva 

omavalitsusega viidi õppeaasta jooksul 

läbi kohtumisi toetamaks õpilaste 

edasijõudmist ja hakkamasaamist koolis. 

2 korda kuus. 

Psühholoogi 

järjepideval 

vastuvõtul käis 

õppeaasta jooksul 5 

õpilast. Kahele 

õpilasele tehti 

psühholoogi poolt 

vaimsevõimekuse 

test. Psühholoog 

nõustas 3 õpilase 

vanemaid. 

 

 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess – mida ja kuidas teha paremine? 
1. parem ja mitmekülgsem ettevalmistus olümpiaadidest ning muudest võistlustest ja 

konkurssidest osavõtuks; 

2. andeka lapse kui haridusliku erivajadusega lapse märkamine ja töö temaga; 

3. süsteemne väärtuskasvatus; 

4. MÕKi, projektõppe, muuseumitundide, avastusõppe, e-keskkondade; digiõppe 

regulaarne kasutamine õppetöös.  

 

 


