
ÕPPEAASTA 2020/2021

ÜLDNÄITAJAD

sept 2020
Õpilaste arv kokku 84
I kooliaste - 1.-3. klass 24
II kooliaste - 4.-6. klass 30
III kooliaste - 7.-9. klass 30
Õpetajate arv kokku 20
Klassikomplektide arv kokku 9
I kooliaste - 1.-3. klass 3
II kooliaste - 4.- 6. klass 3
III kooliaste - 7.-9. klass 3

Õpilaste liikumine

Juurde tuli õppeaasta jooksul 9 õpilast, neist 6 elukoha muutuse tõttu.
3 õpilast (2. kl), 1 õpilane (3. kl), 2 õpilast (4. kl), 1 õpilane (5. kl), 1 õpilane (7. kl), 1
õpilane (8. kl)
Õppeaasta jooksul lahkus koolist 2 õpilast (8. kl ja 7. kl).

Õpilaste arv (1. septembri seisuga)
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

88 82 86 82 87 90 89 86 84
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PEDAGOOGID

Pedagooge 20. Põlva valla õpetajate tunnustamiseks esitati (teist korda) klassiõpetaja
kategoorias Sandra Tikk ja  noore õpetaja kategoorias loodusainete õpetaja Lisete Vals.

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
2020/21 20 1 6 7 6

Pedagoogide keskmine vanus

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

41,6 44 46,3 49,1 47,7 48,6 50,2 50,1
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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)
 8. 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 2020/2021

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 3
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 3 1 1
21) karjääriõpetus 1 1
Maksimaalne
nädalakoormus 20 23 25 25 28

31
(30) 30 32 32
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Õppetöö tulemused 2020/2021 õppeaasta lõpul kooliastmeti:

Kooli-a
ste

Õpilaste
arv

(mai `21)

Lõpetasid
kiitus-kirj

aga

Lõpetasid
hinnetega
“4”ja “5”

Kvaliteedi
%

Ei
lõpeta-

nud
klassi

Täiendav
õppetöö

Õppe-eduk
use %

I 24 11 12 95,8 - - 100
II 33 7 16 69,7 - 1 100
III 31 4 10 45,2 - 2 100

Kokku 88 68,2 - 3 100

*Üks erituge saav 8. klassi õpilane õpib IÕK järgi omas tempos, jätkab 2021/2022
8.- 9. klassi ainekava omandamist 9.a klassis.

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
2020/21 88 22 38 68,2 - 100

Õppeedukuse kvaliteet
(õpilaste %, kes õpivad „4” ja „5”) diagrammina
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LÕPETAMINE

Põhikooli lõpetas 10 õpilast, aastahinnetega “4” ja “5” lõpetas kooli 4 õpilast, neist 2 õpilast
lõpetas põhikooli kiitusega.
Seoses eriolukorraga riigis ei olnud põhikooli lõpueksamite tulemused põhikooli
lõpetamise otsuse tegemise aluseks. Põhikooli lõpetajad sooritasid lõpueksamid ühtsete
riiklikult koostatud materjalide põhjal. Hindamistulemused esitatati protsendina
maksimaalsest tulemusest. Järeleksameid ei sooritatud (varasemalt alla alla 50%
tulemuseks saanud õpilased sooritasid järeleksami).
Kõik õpilased (11 õpilast) sooritasid eksami emakeelest (keskmine sooritusprotsent 65%)
ja matemaatikast (keskmine sooritusprotsent 53,5% ).

Valikainete eksameid sooritati järgnevalt: bioloogia - 3 õpilast (keskmine sooritusprotsent
59,7%), inglise keel – 7 õpilast (keskmine sooritusprotsent 90,1%), keemia – 1 õpilane
(sooritusprotsent 89%).

Riiklikku valimisse võeti bioloogia ja keemia lõpueksami tööd.

Lõpueksamid 2021

Aine Keskmine
sooritusprotsent

(%)

Edukus %

(al 50%)

Kvaliteet %

(75% - 100%)

Eesti keel ja kirjandus 100% 65,0 81,8 36,4

Matemaatika 100% 53,5 54,5 27,3

Inglise keel 100% (6 õpil) 90,1 100 85,7

Keemia 100% (1 õpil) 89 100 100

Bioloogia 100% (3 õpil) 59,7 100 0
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EDASIÕPPIMINE

Järgmisel haridustasemel edasiõppijate protsent põhikooli lõpetajate
üldarvust

2018/19 2019/20 2020/21
100 100 90

2018/19 (5) 2019/20 (10) 2020/21
Gümnaasium 2 6 6
Kutsehariduskool 3 4 3
Kodus - - 1

Tendentsid

Aasta 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Lõpetajate arv 10 10 5 9 8
Gümnaasium 6 6 2 7 5
Tartu 2 2 1 3 1
Põlva 2 4 1 3 2
Mujale
Ülenurme G
Nõo
Lähte G
Iisaku G

-
1
1
-
-

- - -
-
-
-
1

2
2

Kutsehariduskool
Tartu 2 4 2 2 3

Luua
metsanduskool 1 - - - -

Põltsamaa Ametik - - - -
Olustvere
Teenindus – ja
Maamajanduskool

- - 1
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Statistika põhikooli lõpetajate edasisest käekäigust %
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TASEMETÖÖD - JA TESTID 2020/ 2021 ÕPPEAASTAL

I KOOLIASTME LOODUSÕPETUSE TEST 4. KLASSILE (24.09.2020)

Loodusteaduslik pädevus rühmas

Vastse-Kuuste Kool 4. klass

Teie rühmas on 9 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 44 minutit. Joonis 1

annab ülevaate, kuidas jaotusid teie õpilased neljal loodusteaduste õpitulemusi kirjeldaval

tasemel.

Loodusteaduslike teadmiste omandamisel on kõige sagedamini saavutatud algtase.

Analüüsioskuste puhul on kõige sagedamini saavutatud kesktase ja kõrgtase.

Kavandamisoskuste puhul on kõige sagedamini saavutatud kesktase.

Tõlgendamisoskuste puhul on kõige sagedamini saavutatud kõrgtase.

Loodusteaduste edasisel õppimisel on soovitatav keskenduda nende tunnustega
seonduvatele teadmistele ja oskustele, kus tulemus ei ole veel nii hea (kõrgtasemel
õpilaste osakaal ei ole eriti kõrge). Oluline on tähelepanu pöörata ka õppe
diferentseerimisele: kui mingi hinnatava tunnuse puhul on keskmine tase väga hea, siis
tuleb ikkagi tähelepanu pöörata nende õpilaste toetamisele, kelle tase on madalam.

Hinnatavate tunnuste tasemete kirjeldused on siin . Arendamiseks sobivad eelkõige need
teadmised ja oskused, mis on taseme võrra kõrgemal õpilase või rühma tasemest.

Õpilaste hinnang tööle ja oma motivatsioonile

Testi hinnati keskmiselt raskeks (kõige tavalisem vastus 3) ja üsna huvitavaks (kõige
8
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tavalisem vastus 4). Testi täitmiseks oli õpilastel ülearu aega (kõige tavalisem vastus 3) ja
arvutikasutamise oskus täiesti piisav või enam-vähem piisav (võrdse sagedusega esinesid
vastused 3 ja 2). Testi täitnud õpilased keskmiselt kasutavad loodusainete tundides arvutit
harva (kõige tavalisem vastus 2) ja kodus teevad seda harva (kõige tavalisem vastus 2).
Täpsemalt on õpilaste vastuste sagedusjaotus esitatud joonistel 2-7.

Testimotivatsiooni iseloomustati kahe tunnuse abil – hinnang testi täitmise olulisusele
(faktorskoor varieerus vahemikus 0 kuni 3, keskpunkt 2,4) ja pingutusele testi täitmisel
(faktorskoor varieerus vahemikus 0,2 kuni 4, keskpunkt 2,6). Teie rühma keskmine
hinnang testi täitmise olulisusele oli 2,2 ja testi täitmisel tehtud pingutusele 2,7. Seega teie
õpilased hindasid testi sama oluliseks ja pingutasid testi lahendamisel sama palju kui
keskmine testitäitja.
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MATEMAATIKA I KOOLIASTME TASEMETÖÖ 4. KLASSILE (24.09.2020)

Tööd sooritas kogu klass (9 õpilast), keskmine lahendamise aeg 32 minutit.
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II KOOLIASTME LOODUSÕPETUSE TEST 7. KLASSILE (21.09.2020)

Loodusteaduslik pädevus rühmas

Vastse-Kuuste Kool 7. klass

Teie rühmas on 10 õpilast. Õpilaste keskmine ajakulu testi täitmisel oli 55 minutit. Joonis 1
annab ülevaate, kuidas jaotusid teie õpilased neljal loodusteaduste õpitulemusi kirjeldaval
tasemel.

Teadmiste puhul on kõige sagedamini saavutatud nulltase.

Analüüsioskuste puhul on kõige sagedamini saavutatud kõrgtase ja tipptase.

Kavandamisoskuste puhul on kõige sagedamini saavutatud tipptase.

Tõlgendamisoskuste puhul on kõige sagedamini saavutatud tipptase.

Loodusteaduste edasisel õppimisel on soovitatav keskenduda nende tunnustega
seonduvatele teadmistele ja oskustele, kus tulemus ei ole veel nii hea (kõrgtasemel
õpilaste osakaal ei ole eriti kõrge). Oluline on tähelepanu pöörata ka õppe
diferentseerimisele: kui mingi hinnatava tunnuse puhul on keskmine tase väga hea, siis
tuleb ikkagi tähelepanu pöörata nende õpilaste toetamisele, kelle tase on madalam.

Hinnatavate tunnuste tasemete kirjeldused on siin. Arendamiseks sobivad eelkõige need
teadmised ja oskused, mis on taseme võrra kõrgemal õpilase või rühma tasemest.

Õpilaste hinnang tööle ja oma motivatsioonile

Testi hinnati keskmiselt raskeks (kõige tavalisem vastus 3) ja üsna huvitavaks või
enam-vähem huvitavaks (võrdse sagedusega esinesid vastused 4 ja 3). Testi täitmiseks oli
õpilastel parasjagu aega (kõige tavalisem vastus 2) ja arvutikasutamise oskus täiesti piisav
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(kõige tavalisem vastus 3). Testi täitnud õpilased keskmiselt kasutavad loodusainete
tundides arvutit mõnikord (kõige tavalisem vastus 3) ja kodus teevad seda mõnikord (kõige
tavalisem vastus 3). Täpsemalt on õpilaste vastuste sagedusjaotus esitatud joonistel 2-7.

Testimotivatsiooni iseloomustati kahe tunnuse abil – hinnang testi täitmise olulisusele
(faktorskoor varieerus vahemikus 0 kuni 3, keskpunkt 2,1) ja pingutusele testi täitmisel
(faktorskoor varieerus vahemikus 0 kuni 3,75, keskpunkt 2,5). Teie rühma keskmine
hinnang testi täitmise olulisusele oli 2,4 ja testi täitmisel tehtud pingutusele 2,9. Seega teie
õpilased hindasid testi sama oluliseks , aga pingutasid testi lahendamisel rohkem kui
keskmine testitäitja.
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MATEMAATIKA II KOOLIASTME TASEMETÖÖ 7. KLASSILE (29.09.2020)

Tööd sooritas 12 õpilast, 1 õpilane puudus, keskmine lahendamise aeg 39 minutit.
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6. klassis toimusid juunis riiklikud e - testid emakeeles ja matemaatikas.

Klass Õpil.
arv/

osale-
jad

Aine
Max

punktid Max
punktid

%

Min
punktid

%

Edu-
kuse

%

Kvali-
teedi

%

Kesk-
mised
punktid

Kesk-
mised

punktid
%

VI R* 13 Eesti keel
(e - test)

59 92 60 100 69 45,6 77,3

VI R* 13 Matemaatika
(e - test)

45 78 20 53,8 15,4 22,8 50,7

* R – riiklik test EIS keskkonnas

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. Testide eest ei panda õpilastele hindeid. Testid ei
anna tagasisidet võrdluses teiste koolidega.

Seoses distantsõppe ja eriolukorraga koolisiseseid aastalõputöid 2020/21 õppeaastal ei
korraldatud.
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8. klassis oli  üleminekutööks III kooliastme õppeaineid lõimiv loovtöö.
Õppeaasta jooksul toimus 3 loovtööde kaitsmist (03,11.2020, 07.06.2021, 14.06.2021),
kokku valmis 13 loovtööd.
Eriolukorra tõttu 2019/2020 õppeaastal kaitsesid kümme 9.kl õpilast oma 8. klassi
loovtööd 2020/2021 õppeaastal.

Loovtöö teemad olid järgmised:
1. Viltimine (albumi kaaned ja võtmehoidja)
2.Kodukohauurimus
3.Inglisekeelne lauamäng
4.Agility võistlus
5.Raamaturiiul
6.Karp
7. Kliima soojenemine ja selle mõjud
8. Retseptiraamat
9. Tuntud venelased Eestis ja nende kultuuriline pärand meile
10. Teadusteater
11. Kanatraktor
12. Linnusöögimaja
13. Kunstinäitus virtuaalkeskkonnas KUNSTMATRIX

Õpilasi juhendasid õpetajad Indrek Illus, Tarvo Lillestik, Kätlin Jõesaar, Lisete Žvirblis,
Jelena Fayzullova,

Koolivälised juhendajad olid Priit Ansip, Ülo Leitu, Silja Linnamägi, Jaanika Lillenberg,
Anne - Ly Mägi, Marek Marga ja Marju Marga, Kristjan Oja, Janika Nõmmela
Tähtajaks esitas ja kaitses töö …

õppeaastal kaitsevad kolm 8. klassi õpilast oma loovtööd 2021/2022 õppeaastal.

Eriolukorra tõttu esitavad ja kaitsevad kolm 8. klassi õpilast oma töö 2021/2022 õppeaasta
I trimestril (ajapikenduse põhjus: 8. klassi õpilased viibisid 01. märts - 16. mai
distantsõppel).
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AINENÄDALAD

Traditsiooniliselt toimusid koolis ainenädalad:
10. - 11. september spordinädal „Reipalt koolipinki”, õpetajad Reet Johanson, Tarvo
Lillestik, Mai Nigul. Toimusid korvpallipäev ja kergliiklustee jooks. Osa sportlikest
tegevustest viidi läbi projektipäevade raames Valgemetsas.

09. - 13.11 Liiklusohutuse nädal. Õpetaja Kersti Lillo tuletas lastele meelde helkuri
kandmise vajalikkusest pimedal ajal. Tutvustati Helkuripoissi, kuhu saab riputada endale
üleliigseid helkureid.

25. - 29.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.

Traditsioonilised kevadtrimestri ainenädalad jäid eriolukorra ja distantsõppel viibimise tõttu
ära

KOOLIELU AITASID MITMEKESISTADA JA ÕPPETÖÖD TÄIENDADA

● 7. - 9. september Projektipäevad Valgemetsas.Teemaks “Loodus + integratsioon
teiste ainetega”

● 17. september Nooremate kodutütarde ja noorkotkaste maakondlik
matkamäng Savernas, osalesid 3. - 6. klassi õpilased. Õpilasi saatsid rühmajuhid
Lisete Žvirblis ja Malle Mägi.

● 18. september Maailmakoristuspäev. Koristuspäeva raames korrastati koolimaja
ümbrust ja alevikku. Koristustalgutel lõi kaasa kogu Vastse-Kuuste koolipere.
Õpilasi juhendasid klassijuhatajad ja loodusainete õpetaja Lisete Žvirblis.

● 22. september kodutütarde ja noorkotkaste maakondlik valikorienteerumise
võistlus Mammastes. Õpilasi saatsid rühmajuhid Lisete Žvirblis ja Malle Mägi.

● Õpetajate päeva tähistamine (02. oktoober), tunde andsid 9. kl õpilased. Direktori
kohustustes oli 9. klassi õpilane Piibe Pree.

● 06. oktoober 9. klassi õpilased  osalevad  9 - 11 virtuaalselt noorte ideekonkursil
"Välgatus". Üritus toimus muusikaklassis zoomi keskkonnas.

● 09. oktoober 8.-9. klassi õpilaste õppekäik Põlva Kooli laborisse. Õpilasi saatsid
õpetajad Lisete Žvirblis ja Heli Sinipalu.

● Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprogrammid väljaspool koolimaja
(I trimestril):

1) väljasõit Elistvere loomaparki (3. - 4. klass, 21.09)
2) väljasõit Lodjakotta "Kuidas elad, Emajõgi" (7. - 8. kl, 30.09)
3) väljasõit Vapramäe  Loodusmajja. Programmi teemaks "Sügis" (1. - 2. kl, 06.10)
4) väljasõit Tartu Loodusmuuseumisse. (9. kl, 02. nov)
5) väljasõit Võrtsjärve õppekeskusesse. Programmi teemaks "Kalad".(5. - 6. kl, 05.11)

● 23. oktoober Raamatukogus toimus SUVELUGEMISKLUBI tublimate lugejate
autasustamine.
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● 23. - 24. oktoober Vastse-Kuuste Kooli kodutütarde ja noorkotkaste kahepäevane
esmaabilaager Vastse-Kuuste Koolis.

● 26. okt Ettevõtluskoolitus koolimajas. Osales 6. klass.
● 26. okt Koolikontsert, külas Jaagup Tuisk
● 28. okt 1. klassi õpilasi külastas noorsoopolitseinik Aliis Udras , kes rääkis üle

ohutu liiklemise reeglid ja jagas kätte liiklusaabitsad.
● 29. okt 1.-2. klassi õpilaste ühine klassihommik Noortekeskuses. Kuulati õudusjutte,

joonistati, maiustati ja saadi üksteisega lähemalt tuttavaks. Õpilastega lustisid
õpetajad Kätlin Jõesaar, Sandra Tikk ja Maire Malin. Külas käis ka Sõber Karu.

● 16. nov Rahvusvahelise sallivuspäeva tähistamine.
1.- 4. klassi õpilased osalevad temaatilises tunnis "Sallivuspäev". Kõik
sallivuspäeva tegevused on kooskõlas "Kiusamisest vabaks!" programmi
eesmärkidega ja aitavad kaasa kiusamise ennetamisele ja vähendamisele meie
koolis.

● 18. nov 8. klassi õpilased  osalesid rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu
(ICCS) 2022 pilootuuringus.

● Karjäärikoolitus, 7.-9. klassi õpilastele karjääriloeng ja 9. kl õpilastele nõustamine.
Korraldas Põlva Töötukassa.

● 24. nov Põlva Muusikakoolis laulukonkursi “Tähtede lava” Põlvamaa eelvoor.
Vastse-Kuuste Kooli esindasid meie tublid laululapsed Keiro Jantsus, Miia-Ly Teos
ja Adele Jantsus. Õpilasi juhendas õpetaja Kersti Matson.

● 26. nov Euroopa kohvikupäev Vastse-Kuuste Koolis.
● 27. nov Vastse-Kuuste Kooli Noorkotkad ja Kodutütred tähistasid oma

10.sünnipäeva. Ürituse korraldajad Malle Mägi ja Lisete Žvirblis.
● 30. nov Tähistati kooliperega jõuluootuse algust! Toimus laternakõnd koolist alevi

jõulukuuse juurde. Lauldi, loeti ja jagati klassidele jõuluvalgust.
● 03. veebruar Ühepäevane suusalaager Piiri Spordi- ja Puhkekeskuses

Valgamaal. Ürituse korraldasid kehalise kasvatuse õpetaja Reet Johanson  ja
spordijuht Mai Nigul.

● 15. - 19. veebruar STIILINÄDAL: lumevalguse päev, vahva vastlapäev -
kaisukapäev, tagurpidi tuhkapäev, ametipäev, rahvuslik reede
Fotonurk muusikaklassis.  Sõbrapostkast. Annetuskasti Võru loomade varjupaiga
toetuseks. Kõige sõbralikuma poisi ja tüdruku valimine. Vaba Eesti kohvik.

● 16. veebruar 1.klassi õpilaste veeohutuse koolitus.
● 16. veebruar Vastlapäev.
● 17. veebruar Tõukekelgumatk Taevaskojas. Osalevad 5.-9. klassi õpilased.
● 24. mai tutipäev
● 27. mai Vastse-Kuuste Kooli 3.-4.  klassi õpilased osalesid koolitusel “Päästjatel

külas”.
● 01. juuni 1.- 2. klassi õppekäik Kiidjärvele. Õpilasi saatsid Sandra Tikk ja Kätlin

Jõesaar.
● 1. juuni 5. klassi õppekäik Karilatsi Vabaõhumuuseumisse.

Õpilasi saatis õpetaja Maire Malin.
● 2. juuni 6. klassi õppekäik Valgesoo matkarajale. Õpilasi saatis õpetaja Lisete

Žvirblis.
● 3. juuni Tulevane 1. klass tutvumas kooliga. Koolimaja tutvustas tulevane
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klassijuhataja Kersti Lillo
● 3. juuni 3. klassi õpilaste jalgrattamatk Palojärvele.

Õpilasi saatis Anneli Tenso.
● 4. juuni 5.klassi vee - elustiku õppepäev kooli tiigi ääres.  Õpilasi juhendas Lisete

Žvirblis.
● 10. juuni 7.- 8. klassi väljasõit Mooste Paintballi.

Õpilasi saatsid Malle Mägi ja Lisete Žvirblis.

● Traditsioonilised ettevõtmised: simunapäeva laat (õunapäev), isadepäeva
tähistamine, advendihommikud, õpilastööde näitus raamatukogus jms

● Erasmus+ projekt: Erasmus+ videokohtumine Prantsusmaa partnerkooliga Collège
Le Sacré-Coeur. Kohtumine toimub ajalooklassis. (02.02).
Vastse-Kuuste Kool võõrustas Erasmus+ projekti raames rahvusvahelist
virtuaalkonverentsi, millest võtsid osa meie partnerkoolid Prantsusmaalt, Kreekast,
Türgist ja Itaaliast (17. - 21. mai ).

● Kohtumised kirjanikega ja koostöö Vastse - Kuuste raamatukoguga: Astrid
Hiisjärv (28.oktoober),  Triinu Laan (01. juuni), programm Lugemisisu, Ahja Koolis
kohtumine tele- ja raadioajakirjanik Märt Treieriga (8. - 9. kl, 10.november) .
Raamatukogupäevad (20. - 30. oktoober).

OLÜMPIAADID JA KONKURSID 2020/2021 (maakondlikud)

AINE Klass ÕPILANE Õpetaja Osalejaid
kokku

KOHT

Loodusteaduste
olümpiaad

7. Anete Mäeorg Lisete
Žvirblis

10 3.

Karoliina Lihtsa 6. – 7.

Mariel Urm 6. – 7.

Kirke Villak 4.

Eesti keele
olümpiaad

7. Anete Mäeorg Inge Kalle 11 II

9. Kristel Harju
Maret
Raudvee

13
6.

9. Piibe Pree 2.
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Keemia-
olümpiaad

9. Piibe Pree Lisete
Žvirblis

10 II

9. Kristel Harju 5.

Bioloogia-
olümpiaad

8. - 9. Kristel Harju Heli
Sinipalu

16 10.

Geograafia-

olümpiaad

9.

Piibe Pree Lisete
Žvirblis

19

8.

Kristel Harju 5.

7. Anete Mäeorg 17 I

Karoliina Lihtsa 5.

Mariel Urm 8.

Tavor Vahtra 15.

Mate-

maatika-

olümpiaad

4. Kerli Niinemägi Kersti
Lillo

22 II

4. Kurmo Uusmaa Kersti
Lillo

22 14.

6. Kirke Villak Malle
Mägi

10 5. - 6.

Anete Mäeorg 10 4.

9. Piibe Pree Malle
Mägi

10

5. - 7.

Kristel Harju 10.
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Parimad tulemused 2019/20:

Nimi aine koht õpetaja

Anete Mäeorg loodusteadused 3 Lisete Žvirblis

Anete Mäeorg eesti keel 2. Inge Kalle

Anete Mäeorg geograafia 1. Lisete Žvirblis

Anete Mäeorg matemaatika 4. Malle Mägi

Kirke Villak loodusteadused 4. Lisete Žvirblis

Mariel Urm loodusteadused 6. - 7. Lisete Žvirblis

Karoliina Lihtsa loodusteadused 6. - 7. Lisete Žvirblis

Karoliina Lihtsa geograafia 5. Lisete Žvirblis

Kristel Harju geograafia 5. Lisete Žvirblis

Kristel Harju keemia 5. Lisete Žvirblis

Kristel Harju eesti keel 6. Maret Raudvee

Piibe Pree geograafia 6. Lisete Vals

Piibe Pree matemaatika 5. - 7. Malle Mägi

Piibe Pree eesti keel 2. Maret Raudvee

Piibe Pree keemia 2. Lisete Žvirblis

Kerli Niinemägi matemaatika 2. Kersti Lillo

Olümpiaadidel osalenud õpilased

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
9

(10,2%)
8

(9,30%)
12

(13,5%)
12

(13,6%)
10

(11,6%)
10

(12,2%)
10

(11,6%)
8

(9,75%)

TUGIÕPE

Koolis tegutses pikapäevarühm. Töötas2 rühma: 1.- 2. kl ja 3. -5. klass,  kokku 31 õpilast.
Õpilastel oli võimalus saada õpetajatelt konsultatsioone (nii veebis kui koolimajas) ja teha
soovi korral järeltöid, osaleda huviringide töös (v.a eriolukorra ajal).

Õpiabirühmadega tegelesid eripedagoog Helin Oja, õpetaja Malle Mägi, õpetaja Maret
Raudvee ja õpetaja Kristin Liba. Õpetajad Malle Mägi ja Maret Raudvee täitsid HEV -õppe
koordinaatori kohustusi.
Õpiabirühmades arendatakse õpioskusi, tehakse lisatööd lugemise, kirjutamise ja
matemaatika õppimise parendamiseks.
Õpiabirühmades osales 27 õpilast s.o 31% õpilastest.
Ühele 8. kl õpilasele on määratud eritugi ja ta õpib alates 09. 11.2018 individuaalse
õppekava alusel.
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 Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal õpilaste üldarvust (protsentides)

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

29,3% 29,4% 25,6% 33.7% 25% 25% 26,7% 30,7%

Võrgustikku, mis käesoleval õppeaastal tegeles õpiraskustega ja käitumisprobleemidega
õpilaste toetamisega, kuulusid kooli kohapealsed spetsialistid (kooli juhtkond,
aineõpetajad, klassijuhatajad, eripedagoog, HEV-koordinaatorid), Põlvamaa Rajaleidja
keskus koos oma spetsialistidega, Põlva Vaimse Tervise Kabinet, Tartu Rajaleidja keskus
ja TÜ Psühhiaatriakliinik.

Kokku viidi õppeaastal 2020/2021 läbi 17 ümarlauda üheteistkümne 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 7 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. On olnud
mitmed veebikohtumised - ümarlauad. Oleme saanud tagasisidet ja nõuandeid õpilaste
tõhusamaks õpetamiseks ja toetamiseks igapäevases õppetöös. Oleme teinud koostööd
Räpina ja Põlva lastekaitsespetsialistidega.
HEV-koordinaator Malle Mägi ja eripedagoog Helin Oja on nõustanud ja soovitusi jaganud
klassijuhatajatele, aineõpetajatele ja lapsevanematele. Malle Mägi on korraldanud aegade
kokkuleppimist Rajaleidja ja Vaimse Tervise Kabinetiga, suhelnud lastekaitsetöötajatega.
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

27 17 (11 õpil) 8 1 2 64

Arenguvestlused toimusid 1. kl, 3. kl, 4. kl, 5. kl, 6. kl, 7. kl, 8. kl ja 9. kl, kokku 64
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
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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:

Kooliga oldi üldiselt rahul. Suuremaid ettepanekuid ei tehtud. Mõned väiksemad märkused
ja ettepanekud tehti.
Mobiiltelefoni kasutamist võiks koolis piirata.
Teisel korrusel võiks olla kaamerad.
Ringe võiks olla rohkem, küsitakse jalgpalli ja võrkpalli.
Koolis või alevikus üldiselt võiks olla võimalus osaleda tantsutrennis.
Et kool tegeleks la edaspidi sihilike kiusamistega ja arvestaks nõrgematega. Hetkel kõik
toimib ja on hästi. Aitäh õpetajale! (1. kl).
Koolisöök võiks olla parem, kartulid on väga kõvad.
Infot võik koolis toimuva kohta rohkem olla. Inglise keele tunnid võiksid algklassides olla
mängulisemad.
Viisakas riietus võiks koolis olla kohustuslik igapäevaselt.
Koroonateadaanded võiks edastada kogu koolile (kui on näiteks juhtumeid võimlas vms,
siis võiksid kõik seotud isikud sellest ka teada).

HUVITEGEVUS

OSALEMINE RINGIDES 2020/2021

2020./2021. õppeaastal töötas Vastse-Kuuste Koolis 10 isetegevuse, spordi, teaduse,
majanduse ja tehnikaga seotud huvialaringi.
Ringijuhid:  Kersti Matson, Evo Sirendi, Mai Nigul, Malle Mägi, Indrek Illus, Helin Oja,
Anneli Tenso, Lisete Vals, kultuurimaja näiteringi juht Irina Retkova.

Kooli huviringides  oli hõivatud 78% õpilastest.

Mudilaskoor osales kooli aktustel.

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 1 6 4 5 3 6 1

2. klass 3 8 5 9 4 6 8 1

3. klass 1 9 6 1 7 1 2 3
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4. klass 2 3 5 3 1 1 3

5. klass 5 3 1 1 3

6. klass 8 7 4 4 3 1

7. klass 7 5 5 1 3

8. klass 3 2

9. klass 5 3 2

KOKKU 7 23 15 32 41 11 11 14 6 14 9 11

OSALEMINE HUVIRINGIDES ( jaan 2020 )
Valdkond Õpilasi

Muusika /kunst/käsitöö 35

Sport 52

Tehnika 16

Üldkultuur (k.a isamaaline) 52

Teadus (loodus) 11

Majandus 14

KOOLIVÄLISED

Põlva muusikakool 1
Ülenurme muusikakool 1
Judoclub ZEN (Tartus) 2
Mooste rahvamuusikakool 1
Põlva Kunstikool 3
MTÜ Ujumise Spordiklubi (Tartus) 3
Teise KOV huvikool 3
Vastse - Kuuste k/m näitering 9
Põlva Spordi ja tantsukool Meie Stuudio Põlva 5
JJ-Street Tantsukool 2
MTÜ Waf laulukool 1
MTÜ Külliki Lauluaed 1
MTÜ AGILITY (Vastse - Kuustes) 1
Jalgpall Ahjal  2

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%
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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%
2020/21 88 69 õpil - 78,4% 17 õpil - 19,3% 19 õpil - 21,6%

Kokkuvõtte koostas
Malle Mägi
Vastse-Kuuste Kooli õppealajuhataja
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RAHULOLUKÜSITLUSED

2021. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna
küsitlused.

Üldhariduskoolide küsitlustest võttis osa 488 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest
vastas küsitlusele 74%, 8. klassis 67%, 11. klassis 67% ning täiskasvanute gümnaasiumite
õppijatest vastas küsitlusele 21%. Õpetajate küsitlustele vastas 53% õpetajatest ja
lapsevanemate küsitlustele kokku 25 373 lapsevanemat.

Vastse - Kuuste Kooli tulemused asuvad SIIN .

Koolisisesed rahuloluküsitlused viisime läbi mais - juunis 2021.

LISA 1

ÕPILASTE RAHULOLUKÜSITLUSELE vastas mais - juunis 2021  51 õpilast (alates 4.
klassist)

Skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
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Distantsõppe kohta tahan lisada … (29 vastust)

Mitte midagi. (3)

Väga lahe kogemus oli arvuti tagant õppida.

Hea. (2)
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Tore.

Natuke raskem kui koolis.

Mõnikord oli raske ja mõnikord oli lihtne töö.

Tean, et distantsõpe oli vajalik aga mulle see ei meeldinud.

Tahan öelda, et sain hästi hakkama.

Tahan öelda, et sain normaalselt hakkama.

Kui olin distantsõppel, läksid mul hinded väga alla, aga kui kooli tulin, läksid mul hinded

kohe paremaks.

See polnud väga tore, sest mul läksid hinded alla.

Rohkem zoomi tunde.

See oli parem kui päriselt mõnes mõttes.

Kõik oli hea.

See on huvitav.

Oleks võinud kauem kesta, aga muidu mulle meeldis ja sain paremini keskenduda.

Oleks võinud pikem olla.

Võiks veel tulla.

Mulle meeldis see, et sai kaua magada.

Et see oli hea, sest ma sain kauem magada.

Cool.

Väga tore oli minu jaoks, aga mõned suhtlesid tunni ajal või mängisid.

Ei soovi midagi lisada.

See oli palju parem, ei pidanud vara ärkama jne.

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? (26 vastust)

Mitte midagi (8)

Väga tore.

Lihtne.

Õppimine pole liiga raske.

Seal ei saanud ma sõpradega rääkida. Aga nüüd koolis ma saan.

Ei ole midagi lisada (5)
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Ma sain vahel hästi hakkama, aga mõnikord mitte.

Mul läks vahel hästi, vahel halvasti.

Et oleks võinud parem olla, aga oleks võinud ka hullem olla.

Et ma õpiks rohkem.

Mitte midagi, kõik oli normaalne.

Tunde võiks vähem olla.

Mul on kõik korras.

Seda oli piisavalt ja harva oli raske ja kui oli siis sellepärast et ei olnud õppinud või tunnis
kuulanud.

Mõned olid lihtsad mõndadega läks vähemalt 1 tund.
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Missugused huviringid Sinu arvates võiksid koolis veel olla? (30 vastust)

Jalgpall (6).

Võrkpall.(2)

Mulle piisab nendest, mis on.

Need, mis inimestele meeldivad.

Võiks olla rohkem sporti.  (2)

Kergejõustik.

Nõrkpall.

Õhupüssi laskmine.

Kunstiring.

Maadlus.

Videomängud.

Tennis.

Kõik, mis mulle meeldivad, on siin olemas ja kus ma jõuan käia.
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Veel mingeid trenne.

Mulle piisab korvpallist.

Ei tule midagi pähe.

Rahvastepall.

Ei tea. (4)

Missuguses huviringis/huvikoolis osaled väljaspool kooli? (29 vastust)

Ei osale kusagil. (16)

Jalgpall. (2)

Muusikakool.

Näitering.

Vibulaskmine. (2)

MMA.

Olen käinud paljudes kohtades, aga ei mäleta, kus.

Laskesuusatamine, suusatamine, ujumine.

Pillimängimisel.

Hobu-akrobaatika.

Tüdrukute korvpallitrenn.
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Soovin lisada suhete kohta koolis (21 vastust)

Midagi (6)

Mite keegi ei kiusa.

Kõik on minu arvates hästi.

Sõpradega saan hästi läbi.

Sõprade ja õpetajatega saan hästi läbi.

Norm.

Rohkem sõbralikkust.

Mitte midagi, kõik on korras.

Enamus ajast on kõik sõbralikud.

Korras.
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Mida soovid info liikumise kohta lisada? (21 vastust)

Mitte midagi. (11)

Mis toimub homme.

Vahepeal ei jõua info minuni, seega vahel kui kooli lähen ja on mingi üritus, siis mina saan
teada alles siis kui midagi toimuma hakkab.

Sellest võiks rohkem rääkida.

Võiks parem olla.

MItte midagi, kõik liigub kiiresti.

Enam - vähem, võiks parem olla.
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Lisan koolitoidu kohta veel (25 vastust)

Mitte midagi (7)

Suppi võiks vähem olla. (2)

Pilaff rikuti juurviljadega ära, sooviks vana tagasi.

Hea toit. (2)

kõik on maitsev aga võiks magustoiduks olla rohkem jäätist

Võiks olla uusi toite.

Võiks olla rohkem joogivalikuid

Kartul võik rohkem küpsem olla, just keedukartul.

Kartulid on liiga kõvad. (3)

Pole kõige parem ega kõige halvem.

Väga hea.

Mulle maitseb.
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Minu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks (21 vastust)

Ei ole. Ei tea.  (8)

Olen kõigega rahul.

Et keegi ei kiusaks.

Kool on hea.

Võiks olla rohkem matku, sporditegevusi, rohkem väljasõite.

Võiks rohkem kuskil käia.

Rohkem toole muusikaklassi ette.

Kõik on sobilik minu jaoks.

Võiks olla rohkem huviringe.
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Rohkem terve kooliga üritusi.

Koolis võiks käia dressipükstes.

See on juba hea.

Mis meeldis sellel õppeaastal koolis kõige rohkem? (28 vastust)

Distantsõpe. (3)

Söömine.

Valgemetsa laagris olemine (2)

E - õpe. (3)

Tööõpetus.

Ainete teemad ja üritused.

Ei oska vastata.

Ei ole, sest me ei olnud väga koolis sel aastal.

Me ei käinud koolis, vaid olime koduõppel.

See, et sain lõpuks sõprade ja klassikaaslastega olla.

Mulle meeldis kõige rohkem õpetajate päev.

Kõik meeldis.

Ma ei tea.

Õpetajate päev ja tutipidu. (3)

Et sai sõpradega jälle kokku.

Ringkäigud.

Õppekäik rabas. Klassiga väljas Valgesoos olek. (2)

Sõbrad.

Üritused ja see, et meie kooli tuli uusi õpilasi.

Mis häiris sellel õppeaastal koolis kõige rohkem? (26 vastust)

Mitte miski./ Ma ei tea. (12)

Koolis sai vähe käia./Pidi kodus õppima.  (7)
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Et korvpalli trenni ei olnud.

Katre norimine minuga.

See, et kooli pidin tulema pärast distanstõpet. (2)

Maskide kandmine oli vahel ebamugav.

Kartul oli kõva

Mis Sulle ei meeldi meie koolis? (22 vastust)

Kõik meeldib. (7)

Enamus asju meeldib.

Mitte midagi.

Ei tea.See, et meil on nii vähe üritusi.

Natuke vähem kodutööd.

Ma ei tea. (5)

Liiga vara alustatakse.

Otseselt ei olegi.

Õppimine.

See, et dressipükstes ei või käia.

Külm.

Mulle ei meeldi kui mõned segavad mind tööülesannete juures nii, et ma ei saa
keskenduda.
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LISA 2

LAPSEVANEMATE  RAHULOLUKÜSITLUSTIKULE vastas  mais - juunis 2021

26 lapsevanemat, neist 4 isa ja 22 ema.

Vastajate jaotus klasside kaupa.
Minu laps õpib ….

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 l
klassijuhatajalt abi.
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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.

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
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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.

Minu lapse koolikeskkond on
turvaline.

Kool areneb positiivses suunas. Olen rahul kooliga, kus minu laps
õpib.
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

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.
6. Veebitunde oli piisavalt.
7. Minu lapse jaoks oli distantsõppe periood vaimselt väga väsitav ja stressirohke.
8. MInu laps küsis/vajas õppeülesannete täitmisel igapäevaselt kodust abi.

Distantsõppe kohta tahan lisada …..(9 vastust)

Lastele meeldis, koolipàev lõppes varem ja vaba aega, et koduaias mängida oli rohkem.

Esialgu oli väga raske, veebitunnid, kodune tugi ja aeg aitasid kohaneda. Just suhtlemisest
(õpetajate, klassikaaslaste, pereliikmetega) ja erinevate teemade lahti rääkimisest, mitte ainult
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õppimisega seotutest, oli suur abi.

Õpetaja Sandral oli kõik väga arusaadavalt ja hästi korraldatud

Juhised võiksid olla teinekord selgemad ja vahetevahel peab palju mõistatama.Kuna
videotundide näol on tegemist väga paljuski kõrvalistest teguritest sõltuvast ühendusest,on
kurb kui mitteosalemine saab kohe põhjuseta puudumiseks.

Lapse keskendumisvõime oli kodus häiritud.

Laps on muutunud iseseisvamaks.

Teise laine ajal olid õpetajad juba olukorraga tuttavad ja minu arust toimis kõik paremini, kui
esimese laine ajal. Nüüd toimusid veebitunnid (kuigi mõnel päeval oli neid natuke liiga palju).
Lapsedki teadsid juba, mida neilt oodati ja said ise paremini hakkama.

Väsitav ja stressirohke.

Teie ootused ja ettepanekud koolile ning õpetajatele? (4 vastust)

Ma tõesti soovin, et saaksite suvel puhata ja taastuda sügiseks sellest väga raskest ajast.
Mõnikord ehk jäi lapse jaoks hinde kujunemine veidi ebaselgeks, kuid loodan, et ta siiski ise
õpetajalt selle kohta selgituse sai (täpselt ei teagi, kuid mõni üksik kord oli kodus
selleteemalist arutelu).

Kõik on tore.Kui nuriseda ,siis huviringe tundub vähe .Kuid võimalik ,et see on tingitud ka
lastepoolse huvi puudulikusest.

Jõudu head õpetajad!

Probleemsetele ja vägivaldsetele lastele vaja kooli psüholoogi teenust.

Tahan veel lisada … (3 vastust)

Tahan kõiki kooli töötajaid tänada ja tunnustada, sest tundsin siiralt, et olete laste jaoks
olemas. Õpetajad olid piisavalt paindlikud, toetasid ja aitasid, kui vahel mõni kodutöö tehnilise
või muu apsaka tõttu kohe edastatud ei saanud või ka ununes. Ja toidu jagamine oli samuti
üks siduv teema, oluline meie lapsele mitte tühja kõhu pärast, vaid just see teadmine, et
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hoolitakse, muretsetakse (nt kokatädi Merikese abi toidukottide kättesaamise korraldamisel
:)), et tema peale mõeldakse... :) Nüüd veel klassiürituse, kooli lõpupeo ja malevasse mineku
ootus ja siis võibki soovida kõigile meile - ilusat suve! Aitäh!

Uues olukorras arvan, et õpetajad tegid oma parima. Kindlasti oli raske kohaneda ka koolil.
Aitäh toetuse ja positiivsuse eest!

Kohustuslikku lugemist rohkem.
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LISA 3

ÕPETAJATE RAHULOLUKÜSITLUSELE vastas mais - juunis 2021  14 õpetajat
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Kasutan/olen kasutanud oma töös järgmisi õpikeskkondi ja programme … (14 vastust)

eKool, zoom, 8x8, GeoGebra, Nutisport, mathplayground.com, sheppardsoftware.com jt

Zoom, Quizizz, Learningapps, Office

Google

e-kool; opiq.ee; word, excel, gmail, openboard, paint, google documents

ZOOM, 8x8 vc, GoogleDrive, Word, LibreOffice, PowerPoint, Opiq, eKool, veebisõnastikud, LearningApps,

Kahoot!, Taskutark, EKI videod (keelekillud), ERR saated, JeopardyLabs,

Zoom, opiq, Taskutark

GoogleDrive (GoogleDocs, Google Esitlused jne), Kahoot, Quizizz, learningapps, Teachermade.

Zoom, google, opiq, youtube

Avita e-tund, Opiqu, Quizizz, Taskutark, Learningapps

opiq, Pilliportaal, Kuldvillak, Musicogram ( kehapill), Mario Theme Rhythm( rütmiharjutused)

Kasutan suhteliselt vähe arvutit.

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

/https://www.liveworksheets.com, http://jeopardylabs.com, https://meet.google.com/

zoom, youtube, taskutark...

Sai, digiopik.it.ee, Google Drive, Office, Zoom
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Kellega või missuguse asutusega on olnud koostöö kõige tihedam?
Vastse - Kuuste raamatukogu (6)
Rajaleidja/Innove.
Sel keerulisel õppeaastal on teiste asutustega kahjuks koostööd vähem.
Kultuurimaja.
Noortekeskus.
Juhtkond.
Hoolekogu.
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Mõtteid ja ettepanekuid kooli töö paremaks korraldamiseks (14 vastust)

Jätkata samas vaimus.

Korralik töötajate parkla

-
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Ei ole

🤔 Mõtleme veel...

Pole.

Süsteemne andekate õpilaste toetamine, märkamine ja nendega tegelemine. Praegu

tundub, et kogu "aur" läheb just nõrgemate õpilaste abistamisele, aga meil on peaaegu

igas klassis ka päris palju andekaid õpilasi, kes vajaksid just lisaülesandeid-väljakutseid.

ei oska öelda

1. Leian, et vajame oma kooli eripedagoogi, kes pakuks vajalikku tuge HEV õpilastele ja
toetaks/nõustaks õpetajaid töös HEV/õpiraskustega õpilastega.
2. Vastse-Kuuste Kool võiks võimalusel eKooli asemel kasutusele võtta Stuudiumi, mis on

kuuldavasti mugavam nii õpilaste kui ka õpetajate vaatevinklist. Stuudium pakub võimalust

hallata õppematerjale, on põhjalik suhtlusmoodul (jututoad õpetajatele, klassidele ning

õppeainetele- ei pea kasutama eraldi messengeri- ja FB-gruppe, st õpetaja ei pea

suhtlema õpilaste ja lapsevanematega oma isikliku konto alt). Lisaks pakub Stuudium

võimalust printida kaasaegset klassitunnistust, seal on olemas huviringide- ja

pikapäevarühma päevikud, saab korraldada registreerumist nt arenguvestlustele, viia läbi

küsitlusi jne.

Mobiili kasutamist koolis piirata

Võimalusel lahutada liitklasside tunnid.

Loodan, et meie kollektiiv ei muutu ainult tunniandjateks.

Praegu ei ole, kui tuleb hea mõte, annan teada

Jään vastuse võlgu.

Õppeaasta 2020/21 kõige õnnestunum üritus, sündmus või tegevus koolis.(14 vastust)

Distantsõppe läbiviimine nii, et peaaegu ükski õpilane ära "ei kadunud".

Projektipäevad Valgemetsas

-

Õpetajate toa remont

Projektipäevad Valgemetsas, ERASMUS+ virtuaalne projektinädal

Esimene koolipäev, tutipidu.

Valgemetsa õppepäevad

Õpetajate päeva tähistamine
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Esimese koolipäeva aktus

Tarkusepäev, viimane koolipäev, lõpuaktus.

Suusapäev Piiril, 9.klassi lõpupidu

Sügisesed laagripäevad Valgemetsas, midagi teistmoodi.

laager Valgemetsas

Erasmus+

Mida uut õppisin/kogesin käesoleval õppeaastal?8 vastust

Aeg on hakanud veel kiiremini liikuma.

-

Uusi võimalusi digiõppeks

Õppisin, kuidas distantsõppel ennast säästa ja samas ka siukaid tunde läbi viia.

Zoomi kasutamine

Õppisin/kogesin seda, et nii õpetajad kui ka õpilased kohanevad väga hästi eriliste/uute

oludega ja saavad ikka hakkama.

hakkasin kasutama opiq, mis aitas pika sammu edasi,et näha kuidas lapsed kodus

muusikat õppisid, kuid ei asenda kontakt õpet.

Hea tahtmise korral on peaaegu kõik tehtav

Mis oli Sinu jaoks kõige keerulisem distantsõppeperioodil ? (10 vastust)

Saada tagasiside kui palju reaalselt õpilastele "kohale jõuab".

Ületunnid

Paluda õpilastel pidevalt kaamerat sisse lülitada ja/või rääkida mustade kastidega.

Õpilastel on raskusi arvuti kasutamisel, napib lihtsamaid oskusi - kirja kirjutamine, Wordi

dokumendi koostamine (Google Drive kasutamine) - eriti noorematel

Ilmselt "mustade kastidega" tundide läbi viimine. Õnneks igas klassis oli neid õpilasi, kes

ka ilma palumata oma videod sisse lülitasid.

Õpilased ei näita ennast Zoomi tundide ajal

Kõige keerulisem oli töö ja vaba aja lahushoidmine.

arvuti kasutamine
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Lapsi harjutama saada.

Õpilaste passiivsus, hindeid panna oli keeruline

Tunnustan kolleegi. Nimi ja põhjendus. (14 vastust)

Kätlin Jõesaar - järjest paremini tuleb oma keerulise klassiga toime. Anneli Tenso - märkab

ja loob ilu kooli ümbruses. Inge Kalle - suudab hoida kooli õigel kursil ja võitleb vallas kooli

eest.

Helin Oja on suheldes lugupidav, õppijate eripärasid lõpuni mõistev ja arvestav tugi, kelle

järjepidev töö on nii mõnegi prääniku kooli eduka lõpetamiseni viinud!

Sandra Tikk Alati abivalmis. Teeb oma tööd hingega. Toetav.

Lisete Vals - võimekas, aktiivne ja mitmekülgne õpetaja.

Maire Malin - klassijuhatajana, pikapäeva kasvatajana - õpilastele hea tugi, abivalmis

toetav kolleeg

Malle Mägi

Sandra Tikk - alati valmis abistama ja ideid genereerima. Võtab oma kohustusi tõsiselt -
alati võib tema peale kindel olla. Kui tahad, et midagi tehtud saab, on mõistlik Sandra
poole pöörduda :) Teeb oma tööd südamega ja on seejuures ka suurepärane kolleeg.

Heli Sinipalu - rahulik ja tasakaalukas õpetaja. Valdab oma ainet suurepäraselt ja

pingutab, et õpilastele see ka huvitavaks teha. Aitab kolleege nõu, jõu või hea sõnaga.

Malle Mägi- pühendunud, alati abivalmis, jõuab väga palju

Lisete Žvirblis on loov, töökas, positiivne ja uuendusmeelne õpetaja. Ta teeb õpetajatööd
südamega, püüab oma ainetundides ka kõige "kuivemad" teemad õpilaste jaoks
põnevaks ja huvipakkuvaks muuta. Õpetaja Lisete on õpilastele (ja ka õpetajatele)
eeskujuks, pannes oma neid märkama ja hoidma meid ümbritsevat loodust. Lisetet tuleks
tunnustada ka KIK projektitaotluste kirjutamise ja õppekäikude kavandamise eest ning
eeskujuliku, kohusetundliku ja aktiivse tegutsemise eest Naiskodukaitses.

Kersti Lillo on siiras, südamlik ja usaldusväärne kolleeg, kellele võib alati loota. Ta on alati
valmis oma kolleege hea nõuga aitama, jagama oma teadmisi ja kogemusi.
Kunstiõpetuse õpetajana avab ta õpilastele imelise kunstimaailma, lähenedes
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õpilastele/klassidele individuaalselt, püüdes neile pakkuda õpilasi "kõnetavaid"
teemasid/tehnikaid. Kersti hoolitseb selle eest, et meie kooli, raamatukogu ja vahel ka
kultuurimaja seinu kaunistaksid meie kooli õpilaste kunstiteosed, ürituste ja tähtpäevade
ajal saab temast meie kooli "kunstiline juht", kes ruumid ära kaunistab.

Siiri Hommik - aktiivne, järjekindel, sõbralik, kannatlik, hea juht ja ettevõtja

Malle Mägi. Teab, teeb ja jõuab igale poole

Väga paljud on ära teeninud tunnustuse seoses selle keerulise perioodiga. Nimeliselt

tooksin välja Reeda- näeme teda küll harva, tegutseb vaikselt. Ei kuule teda kunagi

kurtmas ega millegi üle nurisemas.

Lisete teeb palju tööd, tal õpilaste jaoks rasked ained. Maire osaleb aktiivselt igal pool.

Siiri. Keerulistes tingimustes Erasmus+ projekti vedamine.

Õppeaasta kohta tahan veel lisada (14 vastust)

Oli keeruline, õpetlik, töömahukas ja üsna väsitav.

Oli raske, aga õpetlik aasta.

-

Aitäh!

😎 Elame veel!

Oli pingeline ja keeruline õppeaasta.

Arvan, et õppeaasta läks kokkuvõttes hästi. Saime kõik kogemusi digiõppevahendite

kasutamisel ja veebivahendusel õppekava täimisel. Arvan, et me kõik õppisime palju ja

tulevikus saame kõiki neid kogemusi veel kasutada.

distantsõpe läks paremini, kui eelmisel aastal

Ei oska midagi lisada.

Igal juhul saab paremini, minu jaoks keerulisem kui kontaktõppes.

Rohkem distantsõppeperioode ei tahaks.

Toredat suve!

Polnudki kõige hullem, kiiresti sai läbi.

Et kõik õpetajad ja enamus õpilastest olid pandeemia ajal väga tublid.
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