
 
 
 
 

 
 

ÕPPEAASTA 2019/2020 
 

ÜLDNÄITAJAD 
 

 sept 2019  
Õpilaste arv kokku 86  
I kooliaste - 1.-3. klass 24  
II kooliaste - 4.-6. klass 34  
III kooliaste - 7.-9. klass 28  
Õpetajate arv kokku 19  
Klassikomplektide arv kokku 9  
I kooliaste - 1.-3. klass 3  
II kooliaste - 4.- 6. klass 3  
III kooliaste - 7.-9. klass 3  

 
Õpilaste liikumine  
Juunis 2020 lahkus 1 õpilane (3. klass) seoses elukorralduse muutuse ja elukoha            
vahetusega.  
 
Õpilaste arv 1. septembri seisuga 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

88 82 86 82 87 90 89 86 
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PEDAGOOGID 
 
Pedagooge 19, neist 1 vanemõpetaja: õpetaja Malle Mägi on vanemõpetaja alates 2004. 
aastast, kaitses ametijärku 2009. aastal. 21. mail 2015 välja antud kutsetunnistusega on 
Malle Mägi`le omistatud Õpetajate Liidu poolt vanemõpetaja kvalifikatsioon, mis kehtis 20. 
05. 2020. 
Põlva valla õpetajate tunnustamiseks esitati klassiõpetaja kategoorias Sandra Tikk ja 
noore õpetaja kategoorias loodusainete õpetaja Lisete Vals. Konkursile “Eestimaa õpib ja 
tänab” esitati aasta õppeasutuse juhi kategoorias tunnustamiseks kooli direktor Inge Kalle.  
 

 Arv Kuni 30 30-45 46-60 Üle 60 
2011/12 24 8 5 6 5 
2012/13 23 4 7 6 4 
2013/14 20 1 11 5 3 
2014/15 22 1 12 6 3 
2015/16 22 1 11 7 3 
2016/17 20 1 9 7 3 
2017/18 18 2 8 7 1 
2018/19 22 2 6 12 2 
2019/20 19 1 5 8 5 
 

 
Pedagoogide keskmine vanus 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

41,6 44 46,3 49,1 47,7 48,6 50,2 
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ÕPPETÖÖ 
 
Õppetöö toimus vastavalt kooli õppekavale ja tunnijaotusplaanile, kõiki õppeaineid õpetati          
ettenähtud mahus. 
Valikaineid õpetati järgnevalt: 
2. klass – inglise keel (1 tund nädalas) 
4. - 6.klass – informaatika ( 1 tund nädalas) 
9. klass – karjääriõpetus (1 tund nädalas) 
 
Vaba tunniressursi arvelt õpetati suuremas mahus  järgmisi õppeaineid: 
I kooliaste – eesti keel 1t, inglise keel 1t, matemaatika 3 t, loodusõpetus 2t, kehaline 
kasvatus 1t 
II kooliaste – inglise keel 1t, vene keel 1t, matemaatika 2t, ajalugu 1t, muusikaõpetus 1t; 
III kooliaste – matemaatika 2t 
 
TUNNIJAOTUSPLAAN 2019/2020 
 

1. 2. 3. I ka 4. 5. 6. II ka 7. 8. 9. III ka 
1) eesti keel 7 7 6 20 5 3 3 11 2 2 2 6 
2) kirjandus 2 2 4 2 2 2 6 
4) A-võõrkeel 1 3 4 4 3 3 10 3 3 3 9 
5) B-võõrkeel 4 4 3 3 3 9 
6) matemaatika 4 4 5 13 5 5 5 15 5 5 5 15 
7) loodusõpetus 1 2 2 5 2 2 3 7 2 2 
8) geograafia 2 1 2 5 
9) bioloogia 1 2 2 5 
10) keemia 2 2 4 
11) füüsika 2 2 4 
12) ajalugu 2 2 4 2 2 2 6 
13) inimeseõpetus 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
14) ühiskonnaõp 1 1 1 1 2 
15) muusika 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 3 
16) kunst 2 1 2 5 2 2 1 5 2* 1 1 4* 
17) tööõpetus 1 2 1 4 
18) käsitöö ja 
kodundus; 
tehnoloogiaõpetus 1 2 2 5 2 2 1 5 
19) kehaline 
kasvatus 3 3 3 9 3 3 2 8 2 2 2 6 
20) informaatika 1 1 1 2 0* 
21) karjääriõpetus 1 1 
Maksimaalne 
nädalakoormus 20 23 25 25 28 

31 
(30) 30 32 32 

 
Alates 2019/2020 õppeaastast III kooliastmes 7. klassis 2 kunstiõpetuse tundi nädalas, 
informaatikat 7. kl ei ole.  
*Samal klassil 8. klassis 1 informaatika tund, kunstiõpetust 8. klassis neil ei ole.  
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Õppetöö tulemused 2019/2020 õppeaasta lõpul kooliastmeti: 

 
Kooli-a

ste 
Õpilaste 

arv 
(mai `20) 

Lõpetasid 
kiitus-kirj

aga 

Lõpetasid 
hinnetega 
“4”ja “5” 

Kvaliteedi 
% 

Ei 
lõpeta- 

nud 
klassi 

Täiendav 
õppetöö 

Õppe-eduk
use % 

I 24 9 13 91,7 - - 100 
II 34 7 16 67,6 - - 100 
III 28 3 8 39,3 1 3 85,7 

Kokku 86 19 37 65,1 1 3 95,3 

 
*Üks erituge saav 8. klassi õpilane õpib IÕK järgi omas tempos, jätkab 2020/2021  
8. klassi ainekava omandamist. 
 
 
Õppetöö tulemuste võrdlus erinevatel õppeaastatel: 
 

Õppe- 
aasta 

Õpilaste 
arv 

Lõpetasid 
kiitus- 
kirjaga 

Lõpetasid 
hinnetega 
“4”ja “5” 

Kvali- 
teedi % 

Ei 
lõpetanud 

klassi 

Õppe-edu
kuse % 

2011/12 97 13 40 54,6 1 98,9 
2012/13 87 17 26 49,4 0 100 
2013/14 82 15 33 58,5 0 100 
2014/15 85 21 29 58,8 1 98,8 
2015/16 82 19 36 67 1 98,8 
2016/17 86 19 37 65,1 0 100 
2017/18 88 17 38 62,5 1 98,8 
2018/19 88 25 38 71,6 1 97,7 
2019/20 86 19 37 65,1 - 96,5 

 
 
Õppeedukuse kvaliteet 
(õpilaste %, kes õpivad „4” ja „5”) diagrammina 
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LÕPETAMINE 
 
Põhikooli lõpetas 10 õpilast, aastahinnetega “4” ja “5” lõpetas kooli 5 õpilast. 
Seoses eriolukorraga riigis lõpueksameid ei toimunud, kool lõpetati aastahinnete alusel.  
 
 
 
EDASIÕPPIMINE 
 
 

Järgmisel haridustasemel edasiõppijate protsent põhikooli lõpetajate 
üldarvust 

2019/20 2018/19 2017/18 
100 100 100 

 
 2019/20 (10) 2018/19 (5) 2017/18 (9) 
Gümnaasium 6 2 7 
Kutsehariduskool 4 3 2 
Tööle - - - 
Kodus - - - 
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Tendentsid 
 
Aasta 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 
Lõpetajate arv 10 5 9 8 6 
Gümnaasium 6 2  5 2 
Tartu 2 1 3 1 2 
Põlva 4 1 3 2 - 
Mujale 
Ülenurme G 
Nõo 
Lähte G 
Iisaku G 

- - - 
- 
- 
- 
1 

2 
2 

0 
 

Kutsehariduskool 
Tartu 4 2 2 3 3 

Luua 
metsanduskool - - - - 1 

Põltsamaa Ametik -  - - - 
Olustvere 
Teenindus – ja 
Maamajanduskool 

- 1    

 
 
 
 
 
Statistika põhikooli lõpetajate edasisest käekäigust % 
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TASEMETÖÖD - JA TESTID 2019/ 2020 ÕPPEAASTAL 
 
4. klassis toimus I trimestril (01.10) I kooliastme loodusõpetuse test. 
Tagasiside: Testimotivatsiooni iseloomustati kahe tunnuse abil - hinnang testi täitmise 
olulisusele (faktorskoor varieerus vahemikus 0 kuni 3, keskpunkt 2,3) ja pingutusele testi 
täitmisel (faktorskoor varieerus vahemikus 0 kuni 4, keskpunkt 2,6). Teie rühma keskmine 
hinnang testi täitmise olulisusele oli 2,9 ja testi täitmisel tehtud pingutusele 2,5. Seega teie 
õpilased hindasid testi olulisemaks , aga pingutasid testi lahendamisel sama palju kui 
keskmine testitäitja. Õpilaste loodusteadusliku kompetentsuse (kõigi hinnatavate tunnuste 
tasemete summa) ja testi täitmise olulisuse või pingutuse vahel oli keskmine seos 
(korrelatsioonikordajad vastavalt 0,57 ja 0,59). 
 
 7. klassis toimus I trimestril (25.09) II kooliastme loodusõpetuse test.  
Tagasiside: Testimotivatsiooni iseloomustati kahe tunnuse abil - hinnang testi täitmise 
olulisusele (faktorskoor varieerus vahemikus 0 kuni 3, keskpunkt 2) ja pingutusele testi 
täitmisel (faktorskoor varieerus vahemikus 0 kuni 3,75, keskpunkt 2,4). Teie rühma 
keskmine hinnang testi täitmise olulisusele oli 2,1 ja testi täitmisel tehtud pingutusele 2,5. 
Seega teie õpilased hindasid testi sama oluliseks ja pingutasid testi lahendamisel sama 
palju kui keskmine testitäitja. Õpilaste loodusteadusliku kompetentsuse (kõigi hinnatavate 
tunnuste tasemete summa) ja testi täitmise olulisuse vahel oli keskmine seos 
(korrelatsioonikordaja -0,37), kuid loodusteatusliku kompetentsuse ja pingutuse vahel oli 
vaid nõrk seos (korrelatsioonikordaja -0,14).  
 
I trimestril toimusid 3. klassis ja 6. klassis riiklikud lugemis -  ja matemaatikapädevuse 
katsetestid.  
 
6. klassis toimusid mais riiklikud e - testid emakeeles ja matemaatikas.  
 

 
Klass Õpil. 

arv/ 
osale- 

jad 

Aine Max  
punkti

d 

Max 
punktid 

% 

Min 
punktid 

% 

Edu- 
kuse 

% 

Kvali- 
teedi  

% 

Kesk- 
mised 
punktid 

Kesk- 
mised 

punktid 
% 

III R* 10 Lugemis- 
pädevus  

113 81 
 178 90 40 76,6 67,8 

III R * 9 Matemaatika- 
pädevus 

65 80 
 59 100 33 43,7 67 

VI R* 12 Lugemis- 
pädevus 
(eeltest) 

127 
91  54 100 50 93,8 73,9 

VI R* 11 Matemaatika- 
pädevus 
(eeltest) 

72 83 
 57 100 27 48,4 67,2 

VI R* 13 
 

Eesti keel 
(e - test) 

  

59 97 
 56 100 62 47,2 80 

VI R* 13 Matemaatika 
(e - test) 

47 90 
 21 92 38 17,5 54,7 

 
* R – riiklik test EIS keskkonnas 
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E - testid on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Testid annavad ülevaate, 
milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes 
oskustes ollakse juba väga edukad. Teste ei hinnata. Testid ei anna tagasisidet võrdluses 
teiste koolidega. 
  
Seoses distantsõppe ja eriolukorraga koolisiseseid aastalõputöid 2019/20 õppeaastal ei 
korraldatud.  
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8. klassis oli  üleminekutööks III kooliastme õppeaineid lõimiv loovtöö. 
 
Loovtöö teemad olid järgmised: 
1. Video tõlkimine inglise keelest eesti keelde 
2. Tuntud venelased Eestis 
3. Teadusteatri etendus 
4. Raamaturiiul 
5. Retseptiraamat 
6. Karp 
7. 3 praktilist viltimistööd 
8. Algklasside lauamängud inglise keeles 
9. Kliima soojenemine, selle põhjused ja mõju 
10.Koerte Agility võistlus 
 

Õpilasi juhendasid õpetajad Jelena Fayzullova, Lisete Vals (2 tööd), Tarvo Lillestik, Kätlin 
Jõesaar, Helin Oja, Siiri Hommik. 
 
Koolivälised juhendajad olid Ülo Leitu, Silja Linnamägi, Jaanika Lillenberg.  
Tähtajaks esitas ja kaitses töö 1 õpilane (Kristel Harju, teema: “Video tõlkimine inglise 
keelest eesti keelde”).  
Teised õpilased esitavad ja kaitsevad töö 2020/2021 õppeaasta I trimestril (ajapikenduse 
põhjus: õpilased viibisid alates 15.03 kuni õppeaasta lõpuni distantsõppel). 
 
 
AINENÄDALAD 
 
Traditsiooniliselt toimusid koolis ainenädalad: 
09. - 13. september spordinädal „Reipalt koolipinki”, õpetajad Reet Johanson, Tarvo 
Lillestik, Mai Nigul. Toimusid spordivõistlused igal päeval. 
 
27. - 30.jaanuar matemaatikanädal koolis, õpetajad Malle Mägi, Kristin Liba, I - IV kl 
õpetajad.  
Toimusid traditsiooniliselt aritmeetika konkurss, nutikate viktoriin, nuputamisvõistlus, 
sudokuvõistlus, sai vastata päevaküsimustele ja nädalaküsimusele.  
Kevadtrimestri ainenädalad jäid eriolukorra ja distantsõppel viibimise tõttu ära 
 
KOOLIELU AITASID MITMEKESISTADA JA ÕPPETÖÖD TÄIENDADA 
*19. - 20. september Maailmakoristuspäev. 
Koristustalgutel lõi kaasa kogu Vastse-Kuuste koolipere. 
Õpilasi juhendasid klassijuhatajad ja loodusainete õpetaja Lisete Vals. 
*19. september Maakondlik noorkotkaste ja kodutütarde matkamäng Räpinas. 
Osalesid 3.-6. klassi õpilased. Õpilasi saatsid rühmajuht Malle Mägi ja rühmavanema abi 
Lisete Vals.  
* Loovtööde konverents Põlvas. Oma loovtööd tutvustas 9. klassi õpilane Angela 
Lõhmus. Osalesid 8. klassi õpilased. Õpilasi saatis õpetaja Siiri Hommik (okt). 

* Õpetajate päeva tähistamine, tunde andsid 9. kl õpilased.  
Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprogrammid väljaspool koolimaja 
(I trimestril): 

1) Matk Ööbikuoru energiarajal, Ööbikuoru hüdrotöökoda-muuseumi külastus.” (1. - 2. 
klass, 01.10) 
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2) Seikluslik "ellujäämiskursus" looduses (Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, 
Võrumaa) (3. - 4. klass, 03.10) 

3) "Majandus-taastuvenergia" Vapramäe loodusmajas (5. - 6. klass, 04.10) 
4) “Pinnavormid ja taimed soodes”, Männikjärve raba õpperada. (7. - 8. klass, 24.09) 
5)  "Loodussõbralik ehitis" Tartu Loodusmajas (9. klass, 10.10) 

 
● Junior Achievmenti majandusviktoriin Creatlon  7. - 9. klassi õpilastele (10.10)  
●  6. - 9. klassi õppeekskursioon Pärnumaale Soomra külla  Sanga-Tõnise  tallu 

vene tarre, õpilasi saatsid Jelena Fayzullova ja Maret Raudvee (okt) 
 

● Projekt “Peakokad koolis”. Projektis osalesid 6. - 9. klassi õpilased. Vaadati filmi 
“Eesti toidu lugu” ja valmistati süüa koos peakokk Veronika Eesmann`iga.  

● Haridusfestivalil Paides osalesid 6. ja 8. klassi õpilased. Õpilasi saatsid õpetajad 
Siiri Hommik ja Anneli Tenso.  

● 1.-2. klassi õpilaste õppekäik  OÜ“Innovalis“ autoremonditöökotta ning 
Vaste-Kuuste Soojus OÜ katlamajja. Õpilasi võttis  vastu hr. Maldur Muttik. Õpilaste 
saatjad Anneli Tenso ja Kätlin Jõesaar. 

● Stiilne kadripäev. Folklorist Terje Puistaja tutvustas kadripäeva kombeid, õpetaja 
Kersti Matson juhendas kadripäeva kombestikuga seotud loovaid tegevusi. 

● Üle-eestiline noortekonverents "Lahe koolipäev" Tallinnas. Osalesid 9. klassi 
õpilased Angela Lõhmus, Ervin Motornov, Marvin Viira. Õpilasi saatis 
noorsootöötaja Alina Vals. 

● Külas käis mobiilne planetaarium.  
● Müügi - ja kogemuskoolitus "Välgatus"  Viluste Koolis. Osalesid õpetaja Anneli 

Tenso ja õpilased Mia - Ly Teos (5. kl), Kirke Laan (5. kl), Anete Mäeorg (6. kl) ja 
Karoliina Lihtsa (6. kl).  

● Eesti keele päev Põlva Gümnaasiumis. Osalesid 8.- 9. klassi õpilased. Õpilasi 
saatis õpetaja Maret Raudvee. 

● 9. klassi õpilastele  karjäärikoolitus, 8.-9. klassi õpilastele karjääriloeng ja 
-nõustamine. Korraldas Töötukassa.  

● Põlvamaa Töö- ja karjäärimess Põlva  Kultuuri- ja huvikeskuses. (Võimalus 
kohtuda silmast silma ca 20 tööandjaga nii meie maakonnast, lähiümbrusest kui 
kaugemalt. Osalesid Piibe Pree, Sirelin Timmermann,  Leandra Olesk, Kristel Harju, 
Jaan Tõnis Leitu  ja Angela Lõhmus. 

● 1.-4. klassi õpilaste külaskäik ERM-i, kus vaadati kogupereetendust "Nääriäpu 
jõulupuu". Õpilasi saatsid klassjuhatajad Kätlin Jõesaar, Anneli Tenso, Kersti Lillo ja 
Sandra Tikk. 

● 1.-4. klassi õppekäik Tartu  Apollo kinno. Õpilasi saatsid klassijuhatajad Kätlin 
Jõesaar, Anneli Tenso, Kersti Lillo, Sandra Tikk 

● 5.-9. klassi õpilaste õppekäik  Paide Ajakeskusse Wittenstein. Õpilasi saatsid 
klassijuhatajad Malle Mägi, Lisete Vals, Siiri Hommik, Maret Raudvee. 

● 6. klassi õppekäik Tartu põgenemistuppa. Õpilaste saatja klassijuhataja Malle 
Mägi. 

● 8.- 9. klassi õpilased külastasid teaduslaborit Põlva Gümnaasiumis. Õpilasi saatsid 
õpetajad Lisete Vals ja Heli Sinipalu. 

● KT ja NK algajate laager Moostes. Õpilasi saatsid Lisete Vals ja Malle Mägi.  
● STIILINÄDAL (igal päeval oma teema ja stiil 
● Infopäev põhikooli lõpetajatele:  "Minu valik on gümnaasium", korraldajateks 

Eesti Töötukassa Põlvamaa esindus ja Põlva Gümnaasium (veebr) 
● Haridus- ja karjäärimess Intellektika Tartus.Osalesid Angela Lõhmus (9.kl.), 

Anete Mäeorg (6.kl.), Miia-Ly Teos (5.kl.), Mariel Urm (6.kl.) ja Karoliina Lihtsa 
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(6.kl.). Õpilasi saatis noortekeskuse juht Alina Vals. 
● Rakvere teatri etendus „Kuldse liilia saladus“ Põlva Kultuurikeskuses. 

Osalesid 1.-4. klassi õpilased. Õpilasi saatsid klassijuhatajad.  
● Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritused 20.02 ja 21.02:  "Retk 

olevikust minevikku" (õpitoad koolis, raamatukogus ja noortekas - meeste 
puukäsitöö, naiste käsitöö ja laste käsitöö; digiretk läbi Vastse-Kuuste pargi 
kultuurimajja; kultuurimajas rahvakommete töötuba ja ansambel Väike Hellero) ja 
pidulik aktus.  
 

● Vastse - Kuuste rühma kodutütarde laager Vastse-Kuuste Koolis. Laagri 
juhendajad Malle Mägi ja Lisete Vals. 

● KESKKONNALABOR TÜ Chemicumis, osalesid Kristel Harju (8. klass),  Lisete 
Laan (7. klass) ja õpetaja Lisete Vals. 

●  Kinokülastused klassidega. Piknikud ja matkad klassidega.  
● Looduse ja kunsti ühisprojekt: fotografeerimine looduses.  

 
● 6. klassi osalemine õppeaasta jooksul KEAT-programmis (Kaitse end ja aita teist). 

Programmi raames toimusid õpilastele mitmed koolitused ( keskkonnahoid, 
matkatarkused).  

 
Noored kotkad ja kodutütred osalesid lasketreeningutel, valikorienteerumise 
treeningutel ja võistlusel, maakondlikul matkamängul Räpinas, korraldati väikemaid 
ja suuremaid õppelaagreid.  
 

● Traditsioonilised ettevõtmised: simunapäeva laat, isadepäeva tähistamine 
perepäevaga “Oleme silmapaistvad”;  advendihommikud, õpilastööde näitus 
raamatukogus, advendiaja tähistamine). 

● Erasmus+ projekt „Developing and Implementing New Strategies in Maths 
Connected Curricular subjects”, projektikohtumine Itaalias Cagnano Varanos  17. - 
23.11. Teemaks- matemaatika lõimumine tööõpetusega ja matemaatika kasutamine 
mängudes.(Osalesid: Mattias Erik Liba (9.kl.), Ralf Malin (9.kl.), Tõnno Järvis (9.kl.), 
Ats Saamuel Marga (7.kl.), Lisete Laan (7.kl.), Karoliina Lihtsa (6.kl.) ja õpetajad 
õpetajad Kersti Lillo, Sandra Tikk, Lisete Vals, Siiri Hommik.  
 

● Spordiüritused ja võistlused: 1.-3. klassi õpilaste jalgpallipäev Põlvas; 4.-5. klassi 
rahvastepalli meistrivõistlused Põlvas; 1.-3. klassi õpilaste meistrivõistlused 
rahvastepallis; 4. - 9. klassi õpilaste maakondlikud meistrivõistlused korvpallis; 
korvpallipäev Vastse - Kuuste Koolis, Osavaima Korvpalluri võistlus Räpinas, 
maratonijooks. Põlva maakonna koolinoorte male meistrivõistlused Põlva Koolis 
(osalesid 5. klassi õpilane Robin Saarniit ja 6. klassi õpilane Kristjan Mestiljainen. 
Õpilasi saatis õpetaja Helin Oja). 

●  Koolikontserdid: hõimunädala raames Vastse-Kuuste kultuurimajas Komi 
Vabariigi folklooransambli JUGÕDLAN kontsert;  PUULUUP. 
 

● Kohtumised kirjanikega Vastse-Kuuste raamatukogus (Epp Petrone, Anti Saar, 
Kristina Ruder,  ), programm Lugemisisu, Mooste Mõisakoolis Sass Henno.  
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OLÜMPIAADID JA KONKURSID 2019/2020 (maakondlikud) 
 

AINE Klass ÕPILANE Õpetaja Osalejaid 
kokku 

KOHT 

Õpioskuste- 
võistlus 
(26.09) 

 

6. Tavor Vahtra, Anete 
Mäeorg, Anne - Marii 

Kalmus, Karoliina 
Lihtsa, Mariel Urm 

Inge Kalle 
Mall Kõpp 
Malle Mägi 

  

Loodustead
uste 

olümpiaad 

7. - 9.  Kristel Harju  Lisete Vals 10 3. 

Füüsika- 
olümpiaad 

8.  Kristel Harju Lisete Vals 4 4. 

 
Eesti keele 
olümpiaad 

6.  Mariel Urm Inge Kalle 13 10 - 11 

8. Kristel Harju 
 

 
 
Maret Raudvee 
 

 
 
 

13 

3. 

8. Piibe Pree 
 

6. 

Keemia- 
olümpiaad 

8. Kristel Harju 
 

Lisete Vals 10 10. 

Piibe Pree  5. - 6. 

Bioloogia- 
olümpiaad 

8. - 9.  
Piibe Pree 

Heli Sinipalu 19 8. 

Kristel Harju 12. 

 
Geograafia- 
olümpiaad 

 
8. 

Piibe Pree  
Lisete Vals 

 
18 

6. 
Kristel Harju 

 
8. 

Mate- 
maatika- 
olümpiaad 

5. Miia - Ly Teos Kristin Liba 19 I 

6. Karoliina lihtsa Malle Mägi 14 10. - 12. 
Anete Mäeorg 14 13. 

8. 
Piibe Pree 

Malle Mägi 
 
9 
 

3. - 4. 
Rainis Puiga 5. 
Kristel Harju 9. 

9. Täheli Hestia Sinivee Malle Mägi 16 8. - 9.. 

 
NUPUTA 

4. kl 
Kätriin Padar 
Hannah Podekrat 
Geiri Uustalu 

Sandra Tikk 11 10. 

5.-6. 

Miia - Ly Teos 
Jorgen Luiv 
Anete Mäeorg 
Tavor Vahtra 

 
Kristin Liba 
Malle Mägi 

10 9. 

7. 

Ats Saamuel Marga 
Carmel London 
Lisete Laan 
 

Malle Mägi 7 7. 
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Parimad tulemused 2019/20: 
 

Nimi aine koht õpetaja 

Miia - Ly Teos matemaatika I  Kristin Liba 

Kristel Harju loodusteadused 3. Lisete Vals 

Kristel Harju füüsika 4. Lisete Vals 

Piibe Pree geograafia 6. Lisete Vals 

Piibe Pree matemaatika 3. - 4. Malle Mägi 

Rainis Puiga matemaatika 5.  Malle Mägi 

Kristel Harju eesti keel 3. Maret Raudvee 

Piibe Pree eesti keel 6. Maret Raudvee 

Piibe Pree keemia 5. - 6. Lisete Vals 
 
Olümpiaadidel osalenud õpilased 
 

2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 
8 

(9,30%) 
12 

(13,5%) 
12 

(13,6%) 
10 

(11,6%) 
10 

(12,2%) 
10 

(11,6%) 
8 

(9,75%) 
11 

(12,6%) 
 
 
 
TUGIÕPE 
 
Koolis tegutses pikapäevarühm. Töötas2 rühma: 1.- 2. kl ja 3. -5. klass,  kokku 42 õpilast. 
Õpilastel oli võimalus saada õpetajatelt konsultatsioone ja teha soovi korral järeltöid,           
osaleda huviringide töös. 
 
Õpiabirühmadega tegelesid eripedagoog Helin Oja, vanemõpetaja Malle Mägi, õpetaja         
Maret Raudvee ja õpetaja Kristin Liba. Õp Malle Mägi ja Maret Raudvee täitsid HEV              
-õppe koordinaatori kohustusi. 
Õpiabirühmades arendatakse õpioskusi, tehakse lisatööd lugemise, kirjutamise ja        
matemaatika õppimise parendamiseks. 
Õpiabirühmades osales 23 õpilast s.o 27% õpilastest. 1 õpilane (9. kl) õppis Põlvamaa             
Nõustamiskomisjoni soovitusel ja lapsevanema avalduse põhjal individuaalse õppekava        
järgi vene keelt ja inglise keelt. 
1 õpilasele on määratud eritugi ja ta õpib alates 09. 11.2018 individuaalse õppekava             
alusel. 

Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal õpilaste üldarvust (protsentides) 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
 37,9% 29,3% 29,4% 25,6% 33.7% 25% 25% 26,7% 

 
Võrgustikku, mis käesoleval õppeaastal tegeles õpiraskustega ja käitumisprobleemidega        
õpilaste toetamisega, kuulusid kooli kohapealsed spetsialistid (kooli juhtkond,        
aineõpetajad, klassijuhatajad, eripedagoog, HEV-koordinaatorid), Põlvamaa Rajaleidja      
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keskus koos oma spetsialistidega, Põlva Vaimse Tervise Kabinet, Tartu Rajaleidja keskus           
ja TÜ Psühhiaatriakliinik. 
 
Kokku viidi õppeaastal 2019/2020 läbi 10 ümarlauda kuue erineva õpilase ja tema            
perega. Ümarlauad on kõik protokollitud ja protokollid lisatud õpilaste kaustadesse. 
Vaimse Tervise Kabinetist sai abi ja nõu 2 õpilast. Rajaleidja erinevad spetsialistide            
juurde suunasime 4 õpilast, TÜ Psühhiaatriakliinikus käis uuringutel 1 õpilane. 
 
 
Koostöö kooliväliste tugisüsteemidega on olnud üldiselt hea. Rajaleidja eripedagoog ja          
sotsiaalpedagoog on külastanud tunde, et nõustada õpetajaid ja vanemaid. Oleme saanud           
tagasisidet ja nõuandeid õpilaste tõhusamaks õpetamiseks ja toetamiseks igapäevases         
õppetöös. Probleemiks on jätkuvalt pikad järjekorrad TÜ Psühhiaatriakliinikusse, mistõttu         
abi saamine viibib. 
HEV-koordinaator Malle Mägi ja eripedagoog Helin Oja on nõustanud ja soovitusi jaganud            
klassijuhatajatele, aineõpetajatele ja lapsevanematele. Malle Mägi on korraldanud aegade         
kokkuleppimist Rajaleidja, TÜ Psühhiaatriakliiniku ja Vaimse Tervise Kabinetiga. Maret         
Raudvee on  kogunud andmeid ja koordineerinud IAK-de täiendamist.  

Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilased 
 
Õpiabirühm Õpiabi 

ümarlaud 
Rajaleidja 
spetsialistid 

 Psühholoogi/ 
psühhiaatri 
vastuvõtt 

Vaimse tervise 
kabinet 

Arenguvestlu-
sed õpilase ja 
lapsevanema
ga 

22 10 (6 õpil) 4 2 2 66 
 
Arenguvestlused toimusid 2. kl, 3. kl, 4. kl, 5. kl, 6. kl, 7. kl, 8. kl, kokku 66 vestlust.  
 
 
Arvamused, ettepanekud ja soovitused, mida tehti arenguvestlustel 
 
Üldiselt ollakse kooli töökorralduse ja õpetajatega rahul. Peetakse oluliseks õpilase          
toetamist koolis ja individuaalset lähenemist igale õpilasele. Arenguvestlus annab hea          
võimaluse õpilast motiveerida, seada eesmärke, saada infot ja anda põhjalikuma          
tagasiside õpilaste käitumise, õppeedukuse, ja suhete kohta klassis ning koolis.  
Arenguvestlustel andsid klassijuhatajad tagasiside õpilaste käitumise, õppeedukuse, ja        
suhete kohta klassis ning koolis. Enamus lapsevanematest olid huvitatud vestlusest,          
avatud ja koostöövalmis. Lapsevanemad avaldasid meelsasti oma arvamust. Mõningaid         
õpilasi tuli julgustada oma arvamust ja mõtteid välja ütlema, kuid vestlusel osalesid kõik             
meelsasti. Nii õpetajate kui vanemate arvates on I poolaasta arenguvestluste läbiviimiseks           
hea aeg, jõuab eesmärke seada ja need kevadeks ellu viia, vajadusel kokkuleppeid            
sõlmida.  
Mõned lapsevanemad arvavad, et vestlusi võiks isegi tihedamini korraldada, vajadusel          
seda klassijuhatajad ka teevad.  
 
ETTEPANEKUD:  
Suuremaid ettepanekuid ei tehtud.  
Paari lapsevanema arvates võiksid nii õpilaste kui õpetajate turvalisuse huvides koolis olla            
turvakaamerad (koridorides, sööklas), lõunaoote aeg võiks olla pikem.  
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Lapsevanemad ootavad, et korraldataks rohkem väljasõite ja klassiüritusi.  
Üks lapsevanem tõi välja, et pikapäevarühmas on palju müra, reeglitesse ja päevakavasse            
suhtutakse liialt paindlikult.  
Vanema kooliastme õpilaste arvates võiks olla vähem kodutöid, ühele päevale ei tohiks            
panna tunnikontrolle ja kontrolltöid. Õpetajad võiks õpilasi rohkem kiita, kodutööde kohta           
anda tagasiside iga tund. Kõik õpetajad võiksid oma tundides kasutada kaasaegseid           
õppemetoodikaid.  
 
HUVITEGEVUS 
 
OSALEMINE RINGIDES 2019/2020 
 
2019./2020. õppeaastal töötas Vastse-Kuuste Koolis 11 isetegevuse, spordi, teaduse, 
majanduse ja tehnikaga seotud huvialaringi. 
Ringijuhid:  Kersti Matson, Evo Sirendi, Mai Nigul, Malle Mägi, Andreas Hämäläinen, 
Indrek Illus, Helin Oja, Anneli Tenso, Lisete Vals, kultuurimaja näiteringi juht Irina Retkova. 
 
Kooli huviringides  oli hõivatud 75% õpilastest. 
 
Mudilaskoor osales kooli aktustel, jõulupeol, emadepäeval ja vabariigi aastapäeva aktusel.  
 
 
 
OSALEMINE RINGIDES 2019/2020 
 

KLASS Joonis-
tamine 

Mudil. 
koor 

Roboo-
tika 

Kodu-t
ütred/ 
noor-k
otkad 

Korv
-pall 

Loo-
dus-r
ing 
(Tea-
dus) 

Laua-
män-
gud 

vibu Käsi
töö 

Maj
andu
sõpe 

Kult. 
näite
-ring 

Mujal 

1. klass 4 6 6  6  5 1  6  1 

2. klass 2 8 5  5  7 4  8 1 3 

3. klass 5 9 2 4 5  2  3  3 3 

4. klass 3 7 1 5 3    2  1 1 

5. klass    8 10 6 2  5  1 5 

6. klass    8 6 7 2  3  3 5 

7. klass    3 2   2     

8. klass    5 1 2      3 

9. klass    6 5       1 

KOKKU 14 30 14 39 43 15 18 7 13 14 9 22 
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OSALEMINE HUVIRINGIDES ( jaan 2020 ) 
Valdkond Õpilasi 
Muusika /kunst/käsitöö 38 

Sport 45  

Tehnika 14 

Üldkultuur (k.a isamaaline) 54 

Teadus (loodus) 15 

Majandus 14 
 
KOOLIVÄLISED 
 
Põlva muusikakool 3 
Ülenurme muusikakool 1 
MTÜ - TÜ Akadeemiline Spordiklubi (sulgpall, Tartus) 1 
Judoclub ZEN (Tartus) 2 
Mooste rahvamuusikakool 2 
Põlva Kunstikool 2 
MTÜ Ujumise Spordiklubi (Tartus) 3 
Vastse - Kuuste k/m näitering 9 
Põlva Spordi ja tantsukool Meie Stuudio Põlva 2 
MTÜ Spordiklubi Biomechanics Group (batuuditrenn Tartus) 1 
MTÜ Spordiklubi Traps (batuuditrenn Põlvas) 2 
JJ-Street Tantsukool 2 
MTÜ Tantsukool Shate (Tartus) 1 
MTÜ Waf laulukool 1 
MTÜ Külliki Lauluaed 1 
MTÜ AGILITY (Vastse - Kuustes) 1 
Jalgpall Ahjal  1 
 
Õpilaste hõivatus ringides: 
 

 Õpil arv Kooli ringides Väljaspool kooli Ei ole hõivatud 
2010/2011 102 82 õpil – 80% 18 õpil – 17,6% 15 õpil – 14,7% 
2011/2012 97 86 õpil – 88,6% 8 õpil – 8,2% 10 õpil – 10,3% 
2012/2013 87 70 õpil – 80,4% 5 õpil – 5,7% 17 õpil – 19,6% 
2013/2014 82 70 õpil – 85,4% 13 õpil – 15,8% 12 õpil – 14,6% 
2014/2015 81 (II p-a) 69 õpil – 85,2% 22 õpil – 27,2% 11 õpil – 13,6 % 
2015/16 82 65 õpil – 79,2% 13 õpil – 15,8% 17 õpil – 20,7% 
2016/17 86 65 õpil – 75, 6% 13 õpil – 15,1% 21 õpil – 24,4% 
2017/18 88 66 õpil – 75% 16 õpil – 18,2% 22 õpil – 25% 
2018/19 89 67 õpil – 75,3% 17 õpil – 19,1% 22 õpil – 24,7% 
2019/20 86 73 õpil – 84,9% 22 õpil – 25,6% 13 õpil - 15,1% 

 
 
Kokkuvõtte koostas 
Malle Mägi 
Vastse-Kuuste Kooli õppealajuhataja 
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LISA 1 

ÕPILASTE RAHULOLUKÜSITLUSELE vastas mais 2020  43 õpilast (alates 4. klassist) 

Skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult 

 

 

 

17 
 



 

 

 

 

 

18 
 



 

 

 

 

19 
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Distantsõppe kohta tahan lisada ... 

See ei olnud nii raske kui arvasin 
Et see on raske ja enam ei sooviks seda teha. 
Mitte midagi.  
seal oli parasjagu õppida. 
Mulle meeldis. 
See oli jube aga tore 
Et see oli väga raske ja natuke ka igav. 
videotunnid aitasid 
Se oli natuke raske. 
Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õpetajad võiksid koolis arendada ka neid,kes ei saa nii hästi hakkama aga pingutavad,et 
selleni jõuda. Osad õpilased kes on andekad ei märgata ja anne jääb puudulikuks. Alati on 
ühed ja samad lapsed kellele õpetajad pühenduvad rohkem kui mõnele teisele andekale 
lapsele.  
Jääb ellu 
 

 
Ühistustest meeldisid õpilastele kõige enam (TOP 5) 
1. Õpetajate päeva tähistamine (31) 
2. Erasmus+ projekti üritused (25) 
3. Sõbranädal. Stiilinädal (23) 
4.  Simunapäeva laat (22) 
5. Spordinädal septembris (18) 

22 
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Missugused huviringid Sinu arvates võiksid koolis veel olla? 

Kunstiring. 
Võibolla ujumine või rattaga sõitmine, arvestades, et see meeldib meie kooli noortele väga 
Küpsetamine 
Rahvaste pall ja võrkpall 
Tantsutrennid. 
Piljardi huviring 
Kunstiring, puutööring. 
Jalgpall ja tennis. Kergejõustik. 
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Lisan koolitoidu kohta veel 

Mulle ei meeldi,et päris paljudes toitudes on oliivid. Minu jaoks rikub see toidu maitse ära. 
Kokad teevad häid toite. Väga hea.  
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Minu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks 

Käsitöös võiks olla rohkem käsitöö tarvikute valikuid.  
Meie kool on juba piisavalt hea. 
Vähem kiusamisi. 
 

Mis meeldis sellel õppeaastal koolis kõige rohkem? 

Kõik meeldis,peale distantsõppe.  
Kooli üritused.  
Söök 
Sõbralik käitumine. 
See, et me käisime suht tihti kusagil. Väljasõidud ja üritused.  
Simunapäeva laat. 
Spordinädal. Spordiüritused. 
Mulle meeldis kõige rohkem sõbranädal.  
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Mis häiris sellel õppeaastal koolis kõige rohkem? 

Koroona 
Distantsõpe. See,et tuli distantsõppe. Oli väga raske hakkama saada,õpimist oli palju,et 
selgeks saada. 
Sööklas olev lärm. Et õpetaja teki kuitaki kõva häält. Et mõned lollitasid tunnis. 
Loovtöö.  
Kaugõpe. E-õpe.  
Talvel oli nautke külm. 
Mind ei häirinud midagi. 
 
Mis Sulle ei meeldi meie koolis? 

See, et vahel, kui õpilane küsib täiesti mõistetava küsimuse, nt "mis leheküljel me 
oleme?", sest ta ei saa aru, siis osad õpetajad, selle asemel, et öelda lk number vahel 
reageerivad üle. Mulle meeldib kõik. 
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LISA 2 

LAPSEVANEMATE  RAHULOLUKÜSITLUSTIKULE vastas  mais 2020  

14 lapsevanemat, neist 3 isa ja 11 ema.  

 

 
Olen uhke, et minu laps õpib 
Vastse - Kuuste Koolis 

 
 
Koolist saadav haridus 
võimaldab lapsel tulevikus hästi 
hakkama saada 

 
Lapselt saadud informatsiooni 
põhjal võin järeldada, et suhted 
õpilaste vahel on head 

 
Kooli õpetajate ning õpilaste vahel 
on head suhted 

 
Vajadusel saan klassijuhatajaga 
vestelda oma lapse 
probleemidest.  

 
Vajadusel saab minu laps 
klassijuhatajalt abi.  

 
Klassijuhataja tunneb minu lapse 
probleemide vastu huvi.  

 
Minu lapse saavutusi 
märgatakse ja tunnustatakse 
piisavalt. 

 
 
Lapselt saadud informatsiooni 
põhjal võin järeldada, et õpetajad 
selgitavad aineid arusaadavalt.  

 
Koduste tööde maht on minu 
lapsele jõukohane.  

 
Minu laps saab vajadusel 
õpetajatelt järelaitamistunde ja 
konsultatsioone.  

 
 
Minu lapse ainealast võimekust 
märgatakse.  
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Leian, et õpetajad peaksid rohkem 
tegelema õpiabi vajavate lastega  

Kasutan e - kooli aktiivselt.  

 
Saan eKoolist õigeaegselt vajaliku 
info lapse koduste tööde kohta.  

 
 
Saan eKoolist õigeaegselt vajaliku 
info lapse hinnete kohta. 

 
 
Olen kursis kooli 
hindamissüsteemiga 

 

 
 
Minu last hinnatakse objektiivselt 
 

 

 
Kool pakub lastele mitmekesist 
huviringide valikut. 

 
Minu lapse õppetingimused on 
koolis head.  

 
 
Kool tegeleb tervise 
edendamisega.  

 

 
Minu laps on rahul koolis pakutava 
toiduga.  

 
Arenguvestlused toimuvad 
regulaarselt 

 
 
Tutvun kooli koduleheküljega 
regulaarselt.  

 
Kooli kodulehekülg on piisavalt 
informatiivne.  

 
Kooli koostöö lastevanematega 
on heal tasemel.  

 
Osalen aktiivselt lastevanemate 
üldkoosolekul.  
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Minu lapse koolikeskkond on 
turvaline.  
 

 

 
Kool areneb positiivses suunas.  
 

 
Olen rahul kooliga, kus minu laps 
õpib.  

 

 
                1. 2.     3.         4.    5.  

 
1. E-koolis olev info koduste ülesannete ja hindeliste ülesannete kohta on olnud           

arusaadav. 
2. 2. Distantsõppe ajal antud ülesanded on olnud jõukohased. 
3. Ülesannete maht on olnud liiga suur. 
4. Juhiste ja abi saamiseks on laps(ed)/olen ise pöördunud õpetaja(te ) poole. 
5. Minu lapsel/lastel on kodus õppides läinud hästi. 

 

Distantsõppe kohta tahan lisada …..(9 vastust) 

Kohati oli õppida palju. 
Ei sobi kõikidele lastele. 
Vähe oli zoom ehk online tunde, lapsed jäid liiga kaugeks; lastel puudusid nö elementaarsed 
digioskused (drive näiteks) oodatud ül tegemiseks, 
Distantsõppe algul oli küll segadus, kust peab ülesandeid vaatama ja kas ülesanded peavad 
järgmiseks päevaks olema tehtud. 
Liiga palju õppida. Laps peab iseseisvalt uue osa omandama. Täpseks kellaajaks saatma 
koduse töö.Kuna lapsevanemad käivad tööl on lapsel väga raske ise uued asjad selgeks saada 
ilma, et keegi neid seletaks ja lahti räägiks. 
et see andis mulle veelgi parema ülevaate minu lapse tugevustest ja nõrkustest ja kinnistas 
arusaama, et pole niivõrd oluline, et lapsel oleksid tunnistusel kõik viied, vaid see, et ta 
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pingutab oma võimete kohaselt ja on suuteline iseseisvalt infot omandama. 

Millega olete rahul kooli töös? (7 vastust) 

Õpetajatega oli lihtne ühendust võtta ja probleemid said kiiresti lahendatud. 
Õpetajad on väga abivalmis ja toetavad. 
Klassijuhataja on hingest lastest hooliv. 
Olen rahul, et kool ei prioritiseeri sporti ega akadeemilisi tulemusi, vaid pühendab energiat ja 
ressursse mõlemale valdkonnale. Samuti olen väga rahul koolitoidu kvaliteediga. 
Peamiselt kõigega. 
Üldiselt kõigega rahul. 

 

Teie ootused ja ettepanekud koolile ning õpetajatele? (6 vastust) 

Võiks olla rohkem online tunde. 
Jätkake samas vaimus😀 
*Keeleõppe osas on tarvilik hääldamise ja kontaktne osa, me pole rahul, sest mitte ühtegi 
videosillaga tundi polnud, digiõppe puhul peavad vähemalt põhiainetes olema videotunnid 
korragi nädalas.... 
*valida IT õppe osas õpetamiseks vajalikud ja igapäevaselt kasutatavad oskused (drive, word, 
tabelite tegemine, piltide laadimine, jne) 
Puuduvad. 
Kui peaks jätkuma veel E-õpe,siis palun väikest koolitust lapsevanemale. 
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LISA 3 

ÕPETAJATE RAHULOLUKÜSITLUSELE vastas mais 2020  17 õpetajat  

 

 

 

40 
 



 
 

 

 

41 
 



 

 

 

42 
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Täpsustan oma koolituse soovi (3 vastust) 

E-õppe platvormid 

Õppevahendite loomine 

Keskkondi ja programme puudutavat koolitust 

 

Kasutan/olen kasutanud oma töös järgmisi õpikeskkondi ja programme …(17 vastust) 

Zoom, Google meet, Messenger, Whats app. 

Google classroom (documents, slides, forms), live worksheets, opiq.ee, discord, zoom, 

Padlet, Quizizz, Kahoot, GoogleDocs, Zoom 

Taskutark, youtube .... 

opiq.ee, google forms, google docs, quizizz, learningapps, kahoot, math99, zoom 

Google, Youtube 

Google 

eKool, Word, Pixl, 8x8 

youtube, google, ERR, Miksike, Taskutark, Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018- eki.ee, 

EIS, Avita e-tund, Lerningapps.org, Matetalgud 10monkeys.org/ee 

Opiq, Learningapps, Youtube, Err.ee, Taskutark, Pinterest, Toitumine.ee,. 

www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/, www.opiq.ee/, https://support.zoom.us, 

www.photojoiner.net/collage-maker/, http://jeopardylabs.com/, https://8x8.vc/, 

https://www.blogger.com/, 

eKoolikott, Taskutark, google, youtube 

e-kool, opiq, GeoGebra, mathema, zoom, 8x8, e-koolikott jt 

Google Drive 

Word 

PowerPoint 

Opiq 

Miksike 

LerningApps 

8x8vc (e-tundideks) 

E -koolikott, Pilliportaal 

Pinterest, Taskutark, Tartu Ülikooli teaduskool, learningapps, You Tube, krokotak, 8x8. vc 
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Koolikeskkonna kohta soovin veel lisada (3 vastust) 

Tualetid on probleemiks. 

Päikseliste ilmadega ei saa projektoreid kasutada, sest kardinad ei hoia piisavalt valgust kinni. 

 

Mõtteid ja ettepanekuid seoses töötingimustega (2 vastust) 

Vaja oleks koristusvahenditele spetsiaalset ruumi. 
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Mõtteid ja ettepanekuid kooli töö paremaks korraldamiseks (17 vastust) 

Kool peaks tegelema aktiivsemalt kooli maine tõstmise ja eripärade välja toomisega. See 

peaks olema süsteemne ja koordineeritud, kindla kontseptsiooniga. Juhtkond peaks 

ülesandeid rohkem delegeerima ja nende täitmist suunama. 

Edaspidi võiks distantsõppel saadud kogemust veel kasutada. Nt distantsõppe päevad või 
kui õpetajal on hädasti tarvis nii öelda vaba päeva, siis saaks seda distantsõppe kogemust 
ära kasutada (õpetaja saab anda ülesanded opiq'us vms). 
Järjekindlalt ja sihipäraselt viia ellu vastuvõetud otsuseid ja püüda leida ka uusi mõtteid 

Tahvelarvutite kasutamise ja hooldamise (laadimine, uuendamine) graafik võiks olla. 

Klassijuhataja tund võiks olla 

Erakorralise aasta kohta on kõik hästi. 

Olla sama tublid edasi. 

Tunnen puudust eripedagoogist, kes tegeleks spetsiifilise lugemis- ja kirjutamisraskusega, 

teiste õpi- ja ka käitumisraskustega ja ka andekate õpilastega ja nõustaks nii õpetajaid kui 

ka lapsevanemaid. 

Momendil ei oska öelda. 

Peaksime õppima kuulama teiste mõtteid ja ettepanekuid ilma halvustamata. 

Ei oska öelda 

Rohkem vabas vormis koosolemist kollektiiviga. 

Raske küsimus 
Noored kooli! Ja meesõpetajaid! 

vaadata üle pikapäeva rühma töö, motiveerida õpilasesindust,kooli siseseid koolitusi 

Kaasata rohkem õpilasi, anda õpilastele rohkem võimalusi vastutamiseks väljaspool 

tunde. N korrapidamine vahetundides jne 
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Õppeaasta 2019/20 kõige õnnestunum üritus, sündmus või tegevus koolis. 
(17 vastust) 

Virtuaalne kokkutulek 

Vabariigi aastapäeva tähistamine 

Kontserdid koolis olid toredad. 

Õpetajate päev, sõbrapäev 

Maailmakoristuspäev. 

Veni vidi vici õpilasvahetus 

Spordinädal 

Matemaatikanädal Vastse–Kuuste Koolis 

Eelkõige leian, et hästi õnnestus distantsõpe, saime hakkama! EV sünnipäevaüritus oli ka 

vahva. 

Simunapäeva laat 

Helmeste valmistamine oli üks asjalik ettevõtmine 

Õpetajate päev 

Distantsõpe 

Õppekäik Paide Ajakeskuses Wittenstein 
KIK-i programmid 

Õpetajate päev, koolikontsert - Puuluup, eriline tutipidu 

Spordinädal, jõulupidu 
 
 

Mida uut õppisin/kogesin eriolukorra ajal? (11 vastust) 

Distantõppe ajal oli vaja õppida uusi lahendusi ja taasavastada vanu. Näiteks 

(taas)avastasin keskkonna, mida aastaid tagasi sai rohkem kasutatud ja nüüd ootas õiget 

aega.  Kogesin, et õpilaste IT alased teadmised teises kooliastmes pole kõige paremad. 

Üllatas, kui erinevalt mõjus distantsõpe erinevatele õpilastele- mõnele sobis see väga 

hästi, mõni seevastu oli väga hädas. 

Õppisin looma veebipõhiseid teste. 

Lastelt on tarvis järjepidevalt nõuda kõikide tingimuste täitmist. Järjepidevus - ei saa 

ennast lõdvaks lasta vaid kogu aeg on tarvis nii öelda kätt pulsil hoida. Lisaks on nüüd 

suhtlus lastega palju kiirem - selleks on facebook ja e-mail. 
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Sain juurde palju interneti keskkondi, mida ka edaspidi tundides või kodutöödena 

kasutada. 

Lapsed, kes koolis olles on tublid, saavad päris hästi hakkama. Need, kes koolis olles väga 

ei pinguta, lasevad ennast veel rohkem käest ära. Osa vanemaid on üllatavalt tublid. 

Õpilaste erinev suhtumine õppimisse tuli väga teravalt esile. 

Arvuti kasutusvõimalusi. 

Õppisin kasutama erinevaid internetikeskkondi õppetöös, mis pakuvad õpilastele 

vaheldust ja mängulusti õppetöös, õpetajale jällegi võimalust luua "mänge" ja saada sealt 

tagasisidet õpitu omandamise kohta (nt Quizizz keskkond).End "tõestanud" keskkondi 

kavatsen uuel õppeaastal õppetöös kasutada ja näen nende potentsiaali õppimise 

toetamisel. Kogesin ja õppisin ka seda, et kodus töötades on kohutavalt raske oma aega 

planeerida, lõpetada töö "normaalsel" ajal. Eriolukord näitas ka seda, et õpilastel (kohati ka 

vanematel) puudub funktsionaalne lugemisoskus, ei mõisteta töökäske- kui kirjutad 

lühidalt, on liiga lühike, kui kirjutad põhjalikult, on liiga pikk ja ei viitsi lugeda vms. 

Arvuti teel on ka võimalik õppida ja õpetada. 

Kasutama zoomi ja 8x8.vc keskkonda. Tööpäevad venisid väga pikaks (töö tuli vahel 

kaasa ka nädalavahetustesse). Vaja oli teha rohkem individuaalset tööd kui koolis. Raske 

oli jagada aega pere ja töö vahel. 

Õppisin e-tundi pidama; 

Muusikas on võimalik kasutada erinevaid keskkondi II ja III kooliastmes, I kooliastmes on 

vaja laduda alusmüür, kust edasi minna. 

 

Tunnustan kolleegi. Nimi ja põhjendus. (17 vastust) 

Lisete Vals. Lisete on innovaatiline, särav ja inspireeriv isiksus. Ta suunab õpilaste arengut 

eelkõige oskusele õpitut seostada igapäevaeluga ning näha üldist loodusteaduslikku 

tervikpilti. 

Inge Kalle- Erasmu+ projektikohtumiste organiseerimine 
Jelena Fayzullova- suur abi Erasmus Eesti kohtumise organiseerimisel 
Sandra Tikk ja Kersti Lillo- Erasmus projekti õppematerjalide ideede ja teostamise eest 

Sandra Tikk - teeb oma tööd südamega. Toetav kolleeg, kes alati pakub erinevaid 
võimalusi probleemide lahendamiseks. Lisaks jõuab ta igale poole - korraldab, osaleb 
üritustel. 
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Kersti Lillo. Tegeleb erinevate valdkondadega, alati abiks 

Maire Malin. Ta on alati valmis asendama ja aitama. Temast tuleb positiivset suhtumist. 

Nõudlik, järjekindel. Talle saab alati loota. 

Malle Mägi On alati abivalmis kui abi vajad. Toetav ja töökas. Saab hakkama oma suure 

koormusega. 

Malle Mägi. Töökas, püüdlik, abivalmis. 

Malle Hoiab kooli lippu kõrgel (Matemaatikanädal) 
Lisete Vals- Missioonitundega õpetaja, kes teeb oma tööd südamega. Aus ja otsekohene 
suhtlemisel nii õpilaste kui ka kolleegidega. Alati valmis koostööks, põnevates projektides 
osalemiseks. Kiidusõnu väärib ka tema töö õpilaste juhendamisel ja ettevalmistamisel 
olümpiaadideks. Entusiastliku naiskodukaitsjana on ta positiivseks eeskujuks kõikidele 
meie kooli õpilastele ja ka õpetajatele. 
Kersti Lillo- Asendamatu igal alal- "lillehaldjana" toimetab lillepeenardes ja 
sünnipäevalastele hangib kõige kaunimad õied ka südatalvel, seisab meie eest AÜ 
usaldusisikuna, varustab algklassikuid kunstitarvetega, "sebib" koridoridesse diivaneid jm 
vajalikku, rõõmustab meie silma imeilusate dekoratsioonidega mistahes ürituseks, 
korraldab õpetajate väljasõite/lõunasööke jne. Lisaks sellele kõigele (ja ka muule, mida 
veel ei maininud) on ta ka "südamega" õpetaja , kolleeg ja sõber. 
Tegelikult väärivad kõik meie kooli õpetajad tunnustamist ja kiitust oma töö eest õpilaste 

õpetamisel ja toetamisel! Aitäh, et olete vahvad, abivalmis ja südamlikud kolleegid! 

Tänan, et muudate Vastse-Kuuste Kooli selliseks töökohaks, kust ei taha kusagile mujale 

minna! 

Malle Mägi - kui midagi küsisid, said ka vastuse. 

Heli- alati naerusuine 

Helin- hea huumorimeelega 
 

Lisete Vals- kohusetundlik, nõudlik, sõbralik ja ettevõtlik noor õpetaja 

Sandra Tikk - pühendunud, täpne ja järjepidev 
Kersti Lillo - aitab muuta koolikeskkonda hubasemaks (diivanid jm), abivalmis kolleeg igas 
mõttes 
Lisete Vals - noor ja hakkaja, teeb tööd südamega 
Siiri Hommik - tubli projektijuht 
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Võib-olla oleks aeg tunnustada Indrekut. Üldiselt on ta ikka üpris vastutulelik meie 

"hädapalvetele" arvuti teemadel, alati on valmis pildistama-filmima sündmusi, üritusi; võtab 

aktiivselt kooli elust osa, avaldab mõtteid ja arvamust kooli arendamiseks ... on hea 

kolleeg 

Kersti Lillo - abivalmis, head mõtted, tubli töö ametühingu liinis,aktiivne hoolekogus. 

Kersti Lillo - alati tegus ja abivalmis kolleeg! 

 

Õppeaasta kohta tahan veel lisada (17 vastust) 

Ei taha midagi lisada 

Kokkuvõttes edukas õppeaasta - kõik said kogemuse võrra rikkamaks! See tõestab, et 

õpetaja peab olema väga kiiresti kohanev, mida ka meie õpetajad on! 

Üldiselt oli ju tore, kõik olid terved, kõik 9.klassi õpilased lõpetasid. Kahju muidugi 

ärajäänud eRasmuse üritustest 

Eriolukord tegi õppeaasta eriliseks. Huvitav ja väsitav aasta oli. 

Koroona tõttu oli teistsugune õppeaasta lõpp. On mida meenutada. 

Sellist aastat enam ei taha! 

Eriline aasta. Samas kogemuse võrra rikkam. 

Oli uutmoodi ja väljakutseid pakkuv õppeaasta meile kõigile! 

Läks väga kiirelt mööda. 

Keeruline oli, aga hakkama saime :) 

Eriolukord näitas väga selgesti, kui vajalikud on digioskused 

Oli teistmoodi aasta. Omamoodi raske, aga huvitav ja õpetlik. 

Väga ei tahagi. Kohati nagu natuke närviline... mulle isiklikult tundub nii 

Kõigega saime hakkama,vaatamate sellele eriolukorrale 

Täiesti teistmoodi õppeaasta, mis esitas palju väljakutseid meile kõigile. Usun, et saime 

hästi hakkama :) 
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