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1.

Uldandmed dppeasutuse kohta

KOHTLA.JARVE AHTME GUMNAASIUM
Svetlana Skoroboeatova

1.1. Juht
I .2. Oppeasutuse kontaktandmed

Altserva 6, Kohtla-Jiirve
33 71891

aadress

telefon
e-post

kodulehekiils
1.3. Pidaia. tema aadress
1.4. Laste/6p laste arv

sekretar@ahtme. edu. ee
www-.kiag.ee

Kohtla-Jiirve Linnavalitsus, Keskallee I 9, Kohtla-Jiirve
623

1.5. Personal arv
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.6. Pedagoogilise personali arv
1.7. Sisehindamise periood
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2.

Oppeasutuse liihikirjeldus ja eripiira
2.1 Kool on tildharidusasutus.
Kohtla-Jiirve Ahtme Gi.imnaasium on p6hiharidust ja keskkharidust andev iildhariduskool, kus
dpivad lapsed l.-9. ja 10.-12. klassini.
Kool tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi pdhikooli- ja giimnaasiumiseadusele, valmistab ette
noori saamaks osaks linna ja vabariigi intellektuaalsest potentsiaalist, arendab isiksuse vaimseid
ja ftitisilisi omadusi, valmistab dpilasi ette kesk- ja k6rghariduse omandamiseks ja loovaks tcidks
k6igis vabariigi eluvaldkondades ja teistes Euroopa riikides.
Kohtla-Jiirve Ahtme Gtimnaasium on loominguline laboratoorium, kus otsitakse, t66tatakse viilja
ja kasutatakse igapiievatd,ds uut dppesisu, uusi 6ppevorme ja meetodeid selle realiseerimiseks,
toetudes kooli Oppekavale ning osaledes nii vabariiklikes kui rahvusvahelistes projektides.
2.2 0ppeasutuse aren gukava eesmiirgid
- Ainete dpetamine eesti keeles pdhikoolis
- Liituminehilisekeelekiimblusprogrammiga
- Opilaste teadmiste kvaliteedi tdstmine ldbi isikliku potentsiaali arendamise
- Integreeritudaine6pperakendamine6ppe-kasvatustegevuses
- Opilase individuaalse arengu tagamine
- Opilaste ettevdtluse arendamine
- Kaasaegsetevdimaluste laiendamine infotehnoloogiakasutamisel 6ppe-

-

kasvatustegevuses

LAK-meetodite aktiivne kasutamine
Uutemeetoditekasutuselevdttkutsesuunitluses
Heatahtliku ja turvalise 6hkkonna loomine 6ppe- kasvatustdds

Lastevanemate ettevalmi stamine kasvatusktisimustes
Opetajate 6pilaskeskse ettevalmistamise tiiiustamine
Opilaste tiiiendava 6ppe stimuleerimine linna- ja vabariigi asutustes koost<i<i loomise
kaudu
Opetajate eesti keele oskuse kaasajastamine
Opetaj ate digipiidevuste arendamine

3.

Sisehindamissiisteemi liihikirjeldus
Sisehindamissiisteem on juhtimisprotsessi loomulik osa, mis on suunatud hindama arengukavas,
kooli tookavas ja kooli 6ppekavas piistitatud eesmiirkide saavutamist miidratletud perioodidel.
Toimub SWOT- ja statistiline analiiiis, millesse on kaasatud kooli personal, dpilasesindus, kooli
pidaja, hoolekogu, lastevanemad jt asjast huvitatud isikud. Toimuvad stistemaatilised
pedagoogide, Opilaste ja lastevanemate ktisitlused. Iga 6ppeveerandi ja - perioodi jooksul
klassijuhatajad ja aineOpetajad analiitisivad etteantud aruandevormi jargi klassis tehtavat tti6d,
selle parendamise vajadusi ja v6imalusi, saavutusi. Sama toimub ainekateedrites dppeaasta
jooksul ja selle l6pus.
Opetaja t66 hindamise aluseks on sisekontrolli tulemused: tunnivaatluste ja dokumentide
korrasoleku, tasemetcidde, eksamitulemuste, Sppetod kvaliteedi, aineoliimpiaadidel ja
konkurssidel osalemise niiol. Samuti Opilaste ja lastevanemate anketeerimise tulemused, aga ka
klassiviilise t66 korraldamine ja 6pilaste osalus selles.
Anali.itisitakse samuti majanduslikku olukorda: ruumide korrasolekut, IKT- vahendite olemasolu,
korrasolekut ja kasutamist, toitlustamist jms.
Kokkuv6tteid tehakse Oppen6ukogus, teaduslik-metoodilises n6ukogus, lastevanemate ja
ainekateedrite koosolekutel, loomingulistes td<irtihmades, 6petajate infotundides, juhtkonna
ndupidamistel, hoolekogu koosolekutel.
Sisehindamise siisteemi p6hieesm[rk on iira niiidata kooli tegevuse tugevused ja ptistitatud
eesmiirkide saavutamiseks parendamist vajavad valdkonnad ning aidata planeerida edule
orienteerutud tegevust.

4.

Sisehindamise aruande analiiiisiv osa
Eestvedamine ja juhtimine
(eestvedamine j a j uhtimine, sealhul gas stratee giline j uhtimine)

Analiiiis
Koolis on loodud edukalt t66tav eneseanaltitisi ja enesehindamise stisteem. Protsessi on kaasatud
k6ik kooli t66tajad meeskonnatdd korraldamise kaudu (ainekateedrid, loomingulised t66ri.ihmad,
alalised ja ajutised t66grupid jms). Organisatsiooni juhtimise protsessist ja koolis tehtava t66
planeerimisest vdtavad samuti osa k6ik kooli tOcitajad: arenguvestlused personaliga, arutelud ja
otsuste vastuvdtmine 6ppen6ukogus, ainekateedrites, teaduslik-metoodilises ndukogus jms.
$ppeaasta eesmiirgid tulenevad kooli visioonist, kooli arengukava p6hieesm2irkidest.
201512016.6a metoodiliseks teemaks oli ,,Loovus, innovatsioon, usaldus,dpilaste toetamine

koosttid kaudu"
Kooli tildtOOplaanis on 6ppe- ja kasvatustegevusega seotud tegevused kirjas ajaliselt, m?iiiratud
on vastutajad. Lisaks tildtddplaanile on igaks kuuks koostatud konkreetsete tegevustega plaan,

niidalategevustest koostatakse infoleht, mis on kiittesaadav nii elektrooniliselt kui ka
paberkandjal.
Tegevuste tAitmist analiiiisitakse sisehindamise kdigus nii kooli juhtkonna, tddtajate kui dpilaste
ja lastevanemate poolt.
Personali pidevaks informeeritud olemiseks kasutatakse nii suulist, kirjalikku kui elektroonilist
teabeedastamist: infostendid, infokoosolekud,6ppen6ukogu, e-kool, GOOGLE-keskkond jne.
Regulaarselt toimuvad juhtkonna koosolekud. On loodud kooli arendamisega tegelev juhtkonna
liikmetest ja Opetajatest koosnev rtihm. Kooli juhtkond tegeleb pidevalt nii 6petajate
kvalifikatsiooni tdstmise kui eesti keele oskuse parendamisega, mis v6imaldab Opetajatel
pidevalt areneda (koolitused, viiljasdidud, seminarid, iimarlauad, kohtumised huvitavate
inimestega, ndustamine), digipiidevuste arendamisega.
Lastevanemate poolt on Ahtme gtimnaasiumi vastu piisiv huvi. Seda tdestab stabiilselt suur
opilaste arv koolis ning positiivne tagasiside lastevanematelt, 6pilastelt, dpetajatelt ia
kogukonnalt.

Tugevused
. Eestvedamise kaudu on tagatud tihine eesmiirkide omaksv6tt;
. Juhtkond piiiiab arvestada t66tajate arvamustega;
. Juhtkond viiiirtustab meeskonnatdd arendamist;
. Juhtkond on tcidtajatele alati kiittesaadav ning pfli.iab t66tada avatud juhtimisstiiliga;
. Giimnaasiumil on kindlad v2i2irtused jajuhtimisp6himdtted
. KOik 6ppen6ukogu piidevuses olevad ktisimused ja otsused kajastuvad protokollides;
. Koolil on olemas pedagoogiline kontseptsioon (missioon, visioon, p6hiviiiirtused) ia
eesmiirgid;
. Eneseanaliitisi ja enesehindamise t6husalt toimiv siisteem;
'. Kaasaegsete v6tete rakendamine organisatsiooni juhtimise protsessis;
Siistemaatiline teadmiste taseme seire;
. Koolikohustuse taitmise pidev seire;
. Juhtkonna uuendusmeelsus ja kollektiivi motiveerimine uuenduste vastuvdtmiseks ja
rakendamiseks;
. Sise- ja enesehindamise ning tunnustamise siisteemi korrigeerimine;
'. Oppesiisteemi paindlik korrigeerimine;
Paindlikmuudatuste sisseviimine;
. Kooli avatus;
. Kdigi tasandite projektides osalemine;
. Info liikumine koolis;
' Opetajate-veteranide tunnustamine.

Parendusvaldkonnad ja parendustegevuse kirjeldus

.
.

Oppekava iildosa kaasajastamine ja ainekavade tliiustamine vastavalt muudatustele
ROfis (Opilaste ja 6petajate digipiidevused), kooli kordade uuendamine - idtkata koolielu
re guleerivate dokumentide uuendamist;
Sisemetoodilise t6o osatiihtsuse t6stmine (6pilaste ja 6petajate digipiidevuste arendamine
ning keelektimlusmetoodika aktiivne kasutamine tundides) - jcitkata aktiivdppe meetodite

IKT, digiseadmete, Moodle jt) 6ppe- ja kasvatustdos efektiivset kasutamist,
ke e I e ktimb lus me t o o di ka r a ke ndami s t j a ar e ndami s t ;
Uhtsete nOudmiste jrirjepidev taitmine - jcitkata koostdd uusi vorme leidmist ja koostdr)
vdimaluste r ake ndamis t (dpil as e d, 6pe taj ad, I as tevanemad, hool eko gu, partner id) ;
Koost66 eelkooli asutustega - jcitkata gilmnaasiumi tutvustamist Kohtla-Jrirve
(sh LAK-6pe,

pdhikoolides ja lasteaedades Ahtme Gilmnaasiumi maine tdusu nimel;
Opetajate ebapiisava eesti keele oskuse t?iiustamine - laiendada vdimalusi eesti keele
kasutamist;
IKT valdkonna edasiarendamine ja tiiustamine - jdtknta koolisisemist lKT-alast
s eminaride kibiviimi st, dpetaj ate ko gemus t e - i o mdtevahe tust.

Personalijuhtimine
(personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali viirbamine, kaasamine,
toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud tulemused,
sealhulgas personali saavutused, tiiienduskoolitus, rahulolu, personaliga seotud statistika)

Analiiiis

201512016 dppeaasta pedagoogilised eesmdrgid olid dpetajate kvalifikatsiooni tdstmine,
kaasaegse 6pikeskkonna loomine, individuaalliihenemise rakendamine. Kdrgelt oli hinnatud

kooli juhtkonna 166. Opetajate kvalifikatsioonitdstmine toimub vastavalt Opetaja
kvalifikatsioonile, vajadustele, vdimalustele,

ka

soovidele. Arvestatakse samuti dppeaasta

eesmiirke.

Tiiiendkoolitus
Kokku tunde
Uhe doetaia kohta

2015t2016

2013t20r4

20r4t2015

7112,5
97,5

s'733

4375

9l

72

Organiseeritud on koolisisene kvalifikatsioonitdstmise siisteem - koolisisesed seminarid,
metoodilised nlidalad, meistriklassid, tugidpetajad ja mentorid, vastastikune tundide kiilastamine
6petajate koost66 jms.
Ttiiendav dppimine v6imaldab Spetajal areneda. Arengut v6imaldavad samuti esinemised
konverentsidel, osalemine projektides.
Opetajal on vdimalik oma eesti keele alaseid teadmisi tiiiendada eestikeelsetel koolitustel ja
serninaridel ning eesti keele 6petajatega koost<i6s. Opetajad saavad metoodilist abi veel ITspetsialistilt, ainesektsioonide juhatajatelt, eesti keele koordinaatorilt, sotsiaalt<idtajalt,
projektijuhilt ja infojuhilt. Vaga tdhusalt t66tavad ainekateedrid (matemaatlka, eesti keele,
loodusainete, humanitaarainete, algklasside ainekateedrid).
Igal aastal toimuvad metoodilised niidalad erinevatel teemadel vastavalt ROK nOudmistele.
Valja on t66tatud dpetajate tunnustamise siisteem. Igal dppeaastal toimuvad 6petajatele
viilj as6iduseminarid.
Kohtla-Jdrve Ahtme Gtimnaasiumi dpetajate kogemus pakub huvi riigi ja v2ilismaa Spetajatele.
Igal 6ppeaastal koostavad 6petajad eneseanaltitisi ja saavad tagasisidet oma t66 kohta
arenguvestlustes direktsiooni ga.
Uurimaks rahulolu igal aastal toimub dpetajate anketeerimine. Uldine tendents on t6usev. See
niiitab, et 6petajad on innovaatilised ja suudavad piistitatud eesmiirke iseseisvalt saavutada.

