Loovus Hoolivus
Koostöö
Traditsioonid

PÄRNU RAEKÜLA KOOL
AASTARAAMAT
2017 – 2018

Koostajad: direktor, arendusjuht,
infotehnoloog, raamatukoguhoidja

Pärnu, 2018

õppekava

arendusjuht, ainesektsioonid, huvijuht,

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

SISUKORD
SAATEKS .................................................................................................................................. 3
ÜLDINFO .................................................................................................................................. 5
KOOLIHOONED....................................................................................................................... 5
KOOLI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRK ................................................................................ 6
VISIOON ............................................................................................................................... 6
MISSIOON ............................................................................................................................. 6
PÕHIVÄÄRTUSED .............................................................................................................. 6
SÜMBOOLIKA ......................................................................................................................... 7
KOOLI HÜMN ...................................................................................................................... 7
KOOLI LIPP .......................................................................................................................... 7
KOOLIPERE .............................................................................................................................. 8
ÕPPEAASTA ARVUDES ..................................................................................................... 8
KOOLI JUHTKOND ............................................................................................................. 9
PEDAGOOGID .................................................................................................................... 10
MUU PERSONAL ............................................................................................................... 11
UUED KOLLEEGID ........................................................................................................... 12
TUNNUSTUSED ..................................................................................................................... 13
ESIMESED KLASSID ............................................................................................................ 14
PÕHIKOOLI LÕPETAJAD .................................................................................................... 17
PÕHIKOOLI LÕPETAJAD JA AINEKIITUSEGA TUNNUSTATUD ÕPILASED ........ 18
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ................................................................................................... 21
KIITUSKIRJAGA LÕPETAJAD ........................................................................................ 21
OLÜMPIAADIDE JA KONKURSSIDE TULEMUSED ....................................................... 22
TUBLID (hea ainetundja, noor teadur, sportlased) .............................................................. 22
NOOR TEADUR ............................................................................................................. 22
HEA AINETUNDJA........................................................................................................ 22
KONKURSSIDE VÕITJAD ............................................................................................ 23
PARIMAD SPORTLASED ............................................................................................. 24
ÕPPETÖÖ TULEMUSED ................................................................................................... 28
LÕPUEKSAMITE TULEMUSED .................................................................................. 29
8. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAM ................................................................................. 32
KOOLI TEGEVUSNÄITAJAD .............................................................................................. 33
ÕPILASTEGA SEOTUD TULEMUSED ........................................................................... 33
1

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018
PERSONALIGA SEOTUD NÄITAJAD............................................................................. 33
ÕPPEASUTUSEGA SEOTUD SUHTARVUD .................................................................. 34
AINESEKTSIOONIDE TÖÖ .................................................................................................. 35
KLASSIÕPETAJATE AINESEKTSIOON ......................................................................... 35
REAAL- JA LOODUSAINETE AINESEKTSIOON ......................................................... 53
KEHALISE KASVATUSE AINESEKTSIOON ................................................................. 59
KEELTE AINESEKTSIOON .............................................................................................. 68
KAUNITE KUNSTIDE JA SOTSIAALAINETE AINESEKTSIOON .............................. 73
TUNNIVÄLINE TEGEVUS ................................................................................................... 79
PROJEKTID ............................................................................................................................. 80
RAHVUSVAHELISED PROJEKTID ................................................................................. 80
EESTI SISESED PROJEKTID ............................................................................................ 86
Kolme mereäärse kooli koostöö ....................................................................................... 86
Koostöö Pärnu Raeküla lasteaiaga ................................................................................... 88
Projekt „Kiusamisest vaba kool ja lasteaed“ .................................................................... 90
Projekti „Digipööre Pärnu linnas“ jätkuprojekt koolis .................................................... 94
MUUD PROJEKTID ........................................................................................................... 95
Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt (KIK projekt) ............................................. 95
TUGISÜSTEEMID .................................................................................................................. 99
PERSONALIJUHTIMINE..................................................................................................... 101
KOOLITUSED................................................................................................................... 101
ÕPETAJATE ENESEANLÜÜS JA VESTLUSED ........................................................... 103
RESSURSSIDE JUHTIMINE. KOOLI TURVALISUS ....................................................... 104
KOOLI TURVALISUS...................................................................................................... 104
RESSURSSIDE JUHTIMINE ........................................................................................... 105
KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA ........................................................................................ 107
HOOLEKOGU ................................................................................................................... 107
KÜLALISED ..................................................................................................................... 108
ÕPILASESINDUS ............................................................................................................. 110
RAAMATUKOGU ................................................................................................................ 115
JUHTKONNA NÕUPIDAMISTE KOKKUVÕTE ............................................................... 118
ÕPETAJATE INFOTUNDIDE KOKKUVÕTE ............................................................... 127
AASTA SÜNDMUSTE KRONOLOOGIA........................................................................... 138
KOOL MEEDIAS .................................................................................................................. 149

2

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

SAATEKS

Hea Pärnu Raeküla Kooli aastaraamatu lugeja,
Valminud on meie kooli neljas aastaraamat, kus me püüame vaadata tagasi ühele kooliaastale.
Seekord õppeaastale 2017/2018. Aasta, mis oli viimane täispikk õppeaasta meie arengukava
2015-2018 perioodist.
Sellel aastal pöörasime enam tähelepanu arengukavas seatud eesmärkidele ja nende eesmärkide
saavutamiseks planeeritud tegevustele. Selgus, et neljaks aastaks tegevusi planeerida on
keeruline, pigem tuleb tähelepanu suunata eesmärkidele ning tulemuste kirjeldamisele.
Kooliaastat alustas 434 õpilast, mis oli pea klassitäis õpilasi rohkem, kui seda oli aasta varem,
õpetajate arv ei muutunud. Jätkasime vastuvõttu spordiklassi; nüüdseks on meie koolis jalgpalli
ja tennist valikainete ja ringitundes õpetatud juba 7 aastat. Jätkusid traditsioonilised tegemised,
sh koostöö Raeküla lasteaia ja Raeküla Vanakooli keskusega, Pernova hariduskeskusega,
sõpruskoolidega Muhumaalt ja Laulasmaalt. Kolme kooli koostöös oli uueks sammuks ühised
kontserdid kõigis kolmes koolis, igas koolis erineva kavaga.
Kogu õppeaasta tähistasime meie riigi 100. sünnipäeva. Sünnipäeva päeva tegi eriliseks soovide
puu, kus oli ilusaid soove paljudelt meie õpilastelt ja õpetajatelt, hommikune lipuheiskamine
üheskoos vanemate ja Raeküla rahvaga, kontsert-aktus konverentsikeskuses Strand ja noorte
rongkäik.
Muutunud õpikäsitusele andis hoogu juurde uute digiseadmete jõudmine kooli. Meil on
nüüdseks robootikatundide, programmeerimise arendamiseks ja projektõppeks olemas
Ozobotid, Makey-makey komplektid, BeeBotid, LegoEV3, Lego WeDo ja Lego Edissoni
seadmed. Samuti tahvelarvutid, laptopid ja arvutiklass, mis on olemas juba varasemalt. Tänu
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HITSA-le uuendati kooli WiFi võrk ja nii kooli seadmete kui ka õpilaste oma seadmete
rakendamine õppe-eesmärgil oli tagatud tõrgeteta.
Meie, täiskasvanud käisime õppimas mujal - tutvusime projektõppe võimaluste ja õpetajate
koolitusega Barcelonas ja õppekorraldusega Tallinna Kesklinna Põhikoolis, meie juures käisid
kogemusi saamas kolleegid Ida-Virumaalt ja Põlvamaalt, Melliste, Emmaste, Tabivere ja
Haabneeme koolidest.
Kogu meie tegevus oli ja on suunatud olulisema eesmärgi saavutamiseks – et meie õpilased
oleksid motiveeritud ja õpiksid võimetekohaselt. Ja nagu Jakob Hurt kunagi ütles - et kui me ei
saa suureks rahvaarvult, saame suureks vaimult. See on meile väljakutseks ja võimaluseks.
Meie edu sõltub meist endist ja me oleme edukad! Aitäh kõigile, kes meie kooli edulugu loovad!

LIILIA OBERG
direktor aastast 2007
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ÜLDINFO
KOOLIHOONED

Käo 4 õppehoone

Lembitu 1A õppehoone
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KOOLI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRK
Aidata õpilasel kujuneda terviklikuks isiksuseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk,
ennastusaldav, kaasinimestega arvestav, keskkonda ja tervist väärtustav; õpetuse ja kasvatuse
põhitaotlus koolis on tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne
areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine; toetada loovat eneseväljendust ning
kultuurilise identiteedi kujunemist.

VISIOON
Olla Pärnu linnas hea mainega, tunnustatud, kodulähedane tugev kool, kus omandatakse
kvaliteetne põhiharidus, mis võimaldab jätkata võimetekohast kesk- või kutsehariduse
omandamist.

MISSIOON
Pärnu Raeküla Kool loob oma õpilastele võimaluse kujuneda elus toimetulevaks, ennast
teostavaks ja rahvuskultuuri edasikandvaks inimeseks.

PÕHIVÄÄRTUSED
Koostöö - meil on ühised eesmärgid, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks
teevad koostööd huvigrupid (õpetajad, õpilased, lapsevanemad), koostööpartnerid, toetajad,
konkurendid.
Traditsioonid - oma tegevuses järgime ja hoiame Eesti rahva ja meie koolikultuuri
traditsioone.
Hoolivus - lugupidav suhtumine üksteisesse, kõigi arengu toetamine, turvaline ja arenev
õpikeskkond.
Loovus - iga õpilane ja töötaja on võimekas ja loov.
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SÜMBOOLIKA
Tunnuslause – Vitae, non scholae discimus. Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks.

KOOLI HÜMN
Sõnad ja viis: Ester Mäe, Kadri Keskküla
1. Kui need Raeküla männid meil laulvad meretuules,
siis kauneid mälestusi ma selles laulus kuulen.
2. Siin elas ükskord ammu paar tublit Eesti meest,
kes seadsid oma sammud me maa ja rahva eest.
3. Siit läheb läbi raudtee ja maantee elu soon.
Tee kõrval valmind meile uus Raeküla kool.
Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.
4. On vaja vaimu vaprust ja palju õppida,
ei Pätsi pere asendust saa muidu kasvada.
Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

KOOLI LIPP
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KOOLIPERE
ÕPPEAASTA ARVUDES
2017/2018. õppeaastal avati Pärnu Raeküla Koolis 3 esimest klassi, millest üks klass oli
spordiklass (spordialad tennis ja jalgpall). Lisaks üks väikeklass, üks klass hariduslike
erivajadustega õpilastele, kaks õpiraskustega õpilaste klassi ja ühele õppijale võimaldasime
individuaalset õpet koolis ja viiele õpilasele kodus.
1. septembri 2017 seisuga õppis koolis 434 õpilast.
Õpilaste
arv seisuga
1. sept

Õpilasi kokku (sh
väljastpoolt kooli
teeninduspiirkonda)

1.-3.kl

4.-6.kl

7.-9.kl

Klassikomplektid

2014. a
2015. a
2016. a
2017. a

403 (45)
440
420
434

161
191
174
181

131
111
137
139

111
138
109
114

20
23
24
24

Klass
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
4.d/5.c
5.d
5.e
6.
7.a
7.b
7.c
8.
9.a
9.b

Õpilaste arv
17
24
21
23
23
16
19
18
20
181
17
18
19
22
25
4
9
1
24
139
17
16
10
24
24
23
114

Klassijuhataja nimi
Tiia Vreimann
Kersti Kirsipuu
Enel Telve
Terje Pink
Piret Oitsalu
Evi Kiir
Ly Põldur
Tiia Vestli
Marjaliisa Umb
I kooliaste kokku
Kersti Koppel
Agne Jepiselg
Kaja Lillipuu
Pille Nurk
Anneli Kõrge
Stella Vilumets
Andra Pärnamets
Gert Köösel
Jane Liiv/Eliis Truuman
II kooliaste kokku
Age Peda/Uko Kõrge
Kärt Jakobson
Kristi Suppi
Aeliita Kask
Anu Helemäe
Tiina Niin
III kooliaste kokku
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KOOLI JUHTKOND
2017/2018. aastal suurenes kooli juhtkonnas olevate liikmete arv seoses eelmisel õppeaastal
tehtud struktuurimuudatustega kooli juhtimises. Kuueliikmeline juhtkond muutus kaheksa
liikmeliseks.

Juhtkonda kuuluvad:
Liilia Oberg

direktor

Pille Nurk

õppekava arendusjuht

Riita Tõniste

direktori asetäitja noorsootöö alal - huvijuht

Pille Paulberg

direktori asetäitja majandusalal

Marjaliisa Umb

arendusjuht

Karina Võigas

sekretär

Tiina Niin

hariduslike erivajadustega õpilastega töö koordinaator (andekad
õpilased)

Agita Keerd

hariduslike erivajadustega õpilastega töö koordinaator
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PEDAGOOGID

Aeliita Kask
Age Peda
Agita Keerd
Agne Jepiselg
Andra Pärnamets
Anneli Kõrge
Anu Helemäe

Eduard Kakko
Egle Ojasoo
Eliis Truuman
Enel Telve
Evi Kiir
Gert Köösel

vene keel
kehaline kasvatus
saksa keel
käsitöö ja kodundus,
matemaatika
klassiõpetaja
klassiõpetaja
eesti
keel
ja
kirjandus, uurimistöö
alused
töö- ja
tehnoloogiaõpetus
loodusõpetus,
geograafia
ajalugu,
ühiskonnaõpetus
klassiõpetaja, inglise
keel
klassiõpetaja
klassiõpetaja

Indrek Joost
Jane Liiv
Kaja Lillipuu
Kersti Kirsipuu
Kersti Koppel
Kristi Suppi
Kärt Jakobson
Liilia Oberg
Liivi Alekõrs
Ly Põldur
Mare Vlassov
Marika Kohv
Marjaliisa Umb
10

jalgpall,
kehaline
kasvatus
ajalugu,
ühiskonnaõpetus
klassiõpetaja,
loodusõpetus
klassiõpetaja, inglise
keel
klassiõpetaja, inglise
keel
matemaatika,
ettevõtlikkusõpe
inglise keel
direktor
kehaline kasvatus
klassiõpetaja, kunst
keemia, bioloogia,
loodusõpetus
matemaatika
klassiõpetaja

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018
Mart Paumäe
Merle Pruul
Pille Nurk
Piret Oitsalu
Rein Karjane
Riita Tõniste
Sirle Sikk
Stella Vilumets
Terje Pink

jalgpall,
kehaline
kasvatus
tennis,
kehaline
kasvatus
klassiõpetaja
klassiõpetaja,
eripedagoog
füüsika
inimeseõpetus,
karjääriõpetus
muusika
klassiõpetaja
klassiõpetaja

Uko Kõrge
Vaike Somelar

klassiõpetaja,
loodusõpetus
klassiõpetaja
kunst,
eesti keel ja kirjandus
inglise keel
muusika
tants
tennis,
kehaline
kasvatus
kehaline kasvatus
geograafia

Katrin Konnov
Zinaida Karpova
Marika Oraste
Leili Raja
Külliki Vahar
Riina Sootalu
Pilvi Saks
Leiki Sildvee

koristaja
riidehoidja-koristaja
koristaja-valvur
koristaja-valvur
raamatukoguhoidja
koristaja
koristaja-valvur
koristaja-valvur

Tiia Vestli
Tiia Vreimann
Tiina Niin
Tiina Saamot
Tiiu Künnapas
Tiiu Pärnits
Ulrika Pärn

MUU PERSONAL
Karina Võigas
Pille Paulberg
Guido Lemvald
Jaak Kurvits
Tiit Holter
Maia Orav
Mati Laas

sekretär
direktori
asetäitja
majandusalal
haridustehnoloog
staadionijuhataja
remonditööline
koristaja
majahoidja
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UUED KOLLEEGID

Andra Pärnamets – klassiõpetaja
(väikeklass)

Tiia Vreimann - klassiõpetaja

Tiina Niin – eesti keel,
kunstiõpetus

Tiina Saamot – inglise keel

Egle Ojasoo – geograafia,
inimeseõpetus, loodusõpetus
12
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TUNNUSTUSED

Pärnu Raeküla Kooli aasta
Kolleegi Preemia 2018

Kaja Lillipuu
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ESIMESED KLASSID
2017. aasta sügisel alustas Pärnu Raeküla Koolis kooliteed 62 õpilast kolmes paralleelklassis:
1.a klassis 17 õpilast, 1.b klassis 24 õpilast ja 1.c klassis 21 õpilast. 1.a on spordiklass, kus
valikaine- ja/või kehalise kasvatuse tunnid ja ringitunnid toimuvad kas tennises või jalgpallis.

1.a klass – klassijuhataja Tiia Vreimann

Laura-Alicia Arro

Lote Eliise Laur

Mathias Jalakas

Kristen Laurimäe

Kristelle Järvmägi

Timur Mardarovski

Rego Jürgens

Johan-Harald Paulus

Tristan Kaas

Oliver Raag

Kris Kaśankin

Kevin Saare

Kirke Kaukver

Liise Saare

Katharina Anna Maria Konts

Kristjan Andero Vaitti

Samuel Laanela
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1.b klass – klassijuhataja Kersti Kirsipuu

Anna-Liisa Aiaotd

Laura Liis Lend

Paul Robin Algo

Maria-Marje Lõhmus

Kerttu Aruoja

Reigo Mändmets

Elizabeth Eberg

Markus Metsaots

Karmo Eibak

Daniel Nocovnijs

Tristan Grossberg

Jan Alexander Randmaa

Uko Janson

Pelageja Śkljar

Ivar Käänik

Märten Tolli

Sille Kägo

Kauri Urb

Kalvin Klaanberg

Deliisa Vahtramäe

Janete Laur

Bert Valge

Merielle Lelle

Remi Vesselov
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1.c klass – klassijuhataja Enel Telve

Ermeli Jaksi

Mario Pärnpuu

Hannes-Martin Jõesaar

Triinu Randjõe

Marjete Kallas

Klaid Salben

Robin Kruuse

Artemi Sazanov

Janek Liibert

Andrei Śebunov

Markus-Erik Liigus

Sofia Smirnov

Kevin Mäevälja

Annabel Tigane

Damita Marfin

Herwin Väljamäe

Gert Nau

Esmeli Veskilt

Reno-Markus Nau

Kerstin Virnhoff

Rebeka Pärn

16

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

PÕHIKOOLI LÕPETAJAD
9.a klass – klassijuhataja Anu Helemäe

9.b klass – klassijuhataja Tiina Niin
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PÕHIKOOLI
ÕPILASED

LÕPETAJAD

JA

AINEKIITUSEGA

TUNNUSTATUD

9.a klass:
Jane Haas

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, kehalises
kasvatuses, ettevõtlikkusõppes

Andreas Ilmjärv
Tauno Kaare

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses,
kunstis, kehalises kasvatuses.

Cathy Karu

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest eesti keeles, kirjanduses,
inglise keeles, matemaatikas, geograafias, keemias, ajaloos,
inimeseõpetuses, muusikas, kunstis, käsitöö ja kodunduses,
ettevõtlikkusõppes

Sten-Andris Kaur

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, keemias,
kehalises kasvatuses, matemaatikas, muusikas, inglise keeles,
ajaloos, eesti keeles, kirjanduses, ettevõtlikkusõppes

Karolin Klaanberg

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, keemias,
inimeseõpetuses,

käsitöö

ja

kodunduses,

matemaatikas,

muusikas, eesti keeles
Endrike Käänik
Markus Kütt
Merilin Laev

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis

Timo Lõhmus

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses,
kunstis

Merko Mere

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses

Morten Palu
Alex Pära
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Remi Rahe

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis

Deily-Keithy Sepp

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, kirjanduses

Milena Simane

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest ettevõtlikkusõppes

Katherin Reet Sisask

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses,
ettevõtlikkusõppes

Kati Tiganik
Mariliis Uibopuu

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis

Martin Uibopuu

9.b klass:
Stefan Borissov

kiituskirjaga

väga

heade

tulemuste

eest

kunstis,

tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses
Jan Mattias Jaanson

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses,
kehalises kasvatuses

Marko Kasela
Anete Lank

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, käsitöö ja
kodunduses

Lauri Laud

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses,
kunstis, kehalises kasvatuses

Kertu Limberk

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, käsitöö ja
kodunduses, eesti keeles, muusikas, kirjanduses

Merit Lipp
Piibe Lohuaru
Madis Malm
Berit Merirand

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, käsitöö ja
kodunduses

Elina Olde
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Teven Palmsaar

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, kehalises
kasvatuses, inglise keeles

Artur Sibul

kiituskirjaga

väga

heade

tulemuste

eest

kunstis,

tehnoloogiaõpetuses
Kevin Smagin

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis

Gerli Tomson
Ville Kristjan Vool

kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis, inglise keeles
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ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
KIITUSKIRJAGA LÕPETAJAD
Jrk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Klass
2.c
2.c
2.c
3.a
3.a
3.b
3.b
3.b
3.c
3.c
3.c
4.a
4.a
4.a
4.a
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.c
4.c
4.c
5.a
5.b
5.b
6.
6.
8.
8.

Nimi
Maria Rogovtsova
Marina Anikina
Silleri Veskilt
Emilia Kaup
Kregor Tallinn
Kleer Narruskberg
Ramona Pajusaar
Mia Johanna Rohula
Cathrin Erm
Siim Saks
Meeri Loodis
Henrik Aru
Joosep Limberk
Martin Neppo
Carmel-Eliise Vuht
Laura Brikkel
Andeli Kumer
Iti Mirt Kuningas
Katiriin Linno
Kaisa Reinvelt
Elisebet Saue
Hanna Mirell Sinivee
Laura Sõstar
Tanner Tilk
Brith Eliss Tähiste
Kristjan Kala
Hannaliisa Peenoja
Diana Vaiganova
Olavi Lumberg
Arabella Aringo
Grettel Narruskberg
Rauno Laas
Sten-Rasmus Meri
Helander Taisson Toom
Rasmus Vabrit
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OLÜMPIAADIDE JA KONKURSSIDE TULEMUSED
TUBLID (hea ainetundja, noor teadur, sportlased)
NOOR TEADUR
Jrk
1

Õpilane
Rasmus Vabrit

Klass
8

Aine
Matemaatika
Känguru

LV

ÜR RV

PV
I

Õpetaja/juhendaja
Kristi Suppi

*LV- linnavoor; *PV- piirkonnavoor; *ÜR- üleriigiline; *RV- rahvusvaheline.

HEA AINETUNDJA
Õpilane
Herwin
Väljamäe
Kleer
Narruskberg
Sten Rasmus
Meri

Klass

6

Õpioskused

6.

Jane Liiv

4

Rauno Laas

6

Õpioskused

6.

Jane Liiv

5

Karl Martin
Leppnurm

6

Õpioskused

6.

Jane Liiv

6

Birgit Nurmberg

6

Õpioskused

6.

Jane Liiv

7

Triinu Hein

6

Õpioskused

6.

Jane Liiv

Jrk
1
2
3

1.c
3.b

Aine
Matemaatika
Känguru
Matemaatika
Känguru

Vene keel
võõrkeelena
olümpiaad
Vene keel
võõrkeelena
olümpiaad

LV

PV ÜR RV Õpetaja/juhendaja
Enel Telve
Marjaliisa Umb

8

Sirly Miländer

7

9

Oleg Burakov

8

10

Rasmus Vabrit

8

Matemaatika lahtine

II

Kristi Suppi

11

HelanderTaisson Toom

8

Matemaatika lahtine

III

Kristi Suppi

12

Mari-Liis Holm

8

Matemaatika lahtine

4.

Kristi Suppi

9

Vene keel
võõrkeelena
olümpiaad

5.

Aeliita Kask

13

Milena Simane

5.

Aeliita Kask

II

Aeliita Kask

*LV- linnavoor; *PV- piirkonnavoor; *ÜR- üleriigiline; *RV- rahvusvaheline; *EP- eripreemia.

22

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

KONKURSSIDE VÕITJAD
Jrk
1

Õpilane
Kristelle
Järvmägi

Klass
1.a

2

Esmeli Veskilt

1.c

3

Tristan
Grossberg

1.b

4

Lisete Prengel

2.b

5

Heleri Põld

2.b

6

Kirke Kristiina
Tempel

2.b

7

Marina Anikina

2.c

8

Siim Saks

3.c

9

Kregor Tallinn

3.c

10

Raien Lahe

3.c

11
12

Brith Eliis
Tähiste
Karmel Eliise
Vuht

4.b
4.a

13

Rander Lääts

4.c

14

Katiriin Linno

4.b

15

Marta Laius

6.

16

Agnes Muhu

6.

17

Gert Milpak

8.

Aine
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus

LV PV

Kunstikonkurss
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõitlus
Kunstikonkurss
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Pärnu linna
üldhariduskoolide
5.-12. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
GI Saksa kevade
kunstikonkurss
„Hamburg“
Parim minifirma
2018

23

ÜR RV Õpetaja/juhendaja

I

Tiia Vreimann

II

Enel Telve

III

Kersti Kirsipuu

I

Piret Oitsalu

II

Piret Oitsalu

III

Piret Oitsalu

EP

Evi Kiir

I

Marjaliisa Umb

II

Ly Põldur

III

Tiia Vestli

I

Tiina Niin

I

Kersti Koppel

II

Kaja Lillipuu

III

Tiina Niin

III

Terje Pink

III

Agita Keerd
EP

Kristi Suppi
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18

19

20

HelanderTaisson Toom

Marleen Tohver

Romeo Francis
Thompson

Parim minifirma
8.

8.

8.

Vene keel sõnavaramängud
Pärnu linna
üldhariduskoolide
5.-12. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
GI Saksa kevade
kunstikonkurss
„Hamburg“

EP
III

Kristi Suppi
Aeliita Kask

I

Tiina Niin

I

Agita Keerd

Parim minifirma

EP

Kristi Suppi

Parim minifirma

EP

Kristi Suppi
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Rasmus Vabrit

8.

Vene keelsõnavaramängud

III

Aeliita Kask

22

Mariliis Holm

8.

Saksa keel - varia

I

Agita Keerd

Saksa keel - varia

I

Agita Keerd

23

Maia Pärnpuu

8.

SI Saksa kevade
kunstikonkurss
„Hamburg“

I

Agita Keerd

24

Johannes Kõiv

8.

Saksa keel - varia

I

Agita Keerd

25

Oleg Burakov

8.

Vene keel sõnavaramängud

III

Aeliita Kask

26

Cathy Karu

9.a

Saksa keel - varia

I

Agita Keerd

27

Milena Simane

9.a

Vene keel sõnavaramängud

III

Aeliita Kask

*LV- linnavoor; *PV- piirkonnavoor; *ÜR- üleriigiline; *RV- rahvusvaheline; *EP- eripreemia.

PARIMAD SPORTLASED
Jrk Õpilane

Klass

1
2

Triinu Vaher
Melissa Vatko

2.a
2.a

3

Annabel Männik

2.a

4

Liis Marii Rei

2.a

5
6

Kerstin Kurimski
Oskar Hein

3.a
3.a

Aine

LV

Pendelteatejooks
Pendelteatejooks
Rahvastepall
Rahvastepall
Rahvastepall
Rahvastepall
Pendelteatejooks
Pendelteatejooks

III
III
II
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PV ÜR

III
II
III
III
III

RV

Õpetaja/
juhendaja
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Age Peda
Liivi Alekõrs
Age Peda
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
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Võrkpalli pallilahing
Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Võimlemine
Võrkpalli pallilahing
Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing
Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Rahvastepall
Rahvastepall
Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Võimlemine
Võrkpalli pallilahing
Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing
Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing
Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing

II
III
III
II
II
III
III
II
III
III

3.a

Võrkpalli pallilahing

II

Age Peda

3.a

Jalgpall 1.-3. klass
Pendelteatejooks
Võimlemine
Pendelteatejooks
Pendelteatejooks
Võimlemine
Võimlemine
Rahvastepall
Rahvastepall
Pendelteatejooks
Pendelteatejooks
Võimlemine
Pendelteatejooks
Rahvastepall
Rahvastepall
Pendelteatejooks
Murdmaajooks
Võimlemine
Rahvastepall
Rahvastepall
Pendelteatejooks

III
III
I
III
III
I
III
II

Indrek Joost

7

Uku-Ander Paas

3.a

8

Kregor Tallinn

3.a

9

Merit Lelov

3.a

10

Siim Riis

3.a

11

Gerdo Jürgens

3.a

12

Adrian Orobko

3.a

13

Kaur Krister Tali

3.a

15

Karl-Mattias
Lage
Sten-Erik Palu

16

Raien Lahe

3.b

17
18
19
20

3.b
3.b
3.b
3.b

22

Signy Mäevälja
Mirtel Kadarik
Ramona Pajusaar
Melinda Tsimmer
Kleer
Narruskberg
Richard Järvmägi

23

Katre Kaldas

3.c

24

Retlyn Anett
Kaup

3.c

14

21

3.b
3.c

25

Mia Maarja Tali

3.c

26

Kaisa Küpar

3.c

25

III
II
III
III
III
II
III
III
II
III
III
II
III
III
II

Liivi Alekõrs
Indrek Joost
Liivi Alekõrs
Age Peda
Indrek Joost
Liivi Alekõrs
Age Peda
Indrek Joost
Liivi Alekõrs
Age Peda

Liivi Alekõrs

III
III
III
II
III
II

Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Age Peda
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs

III
III
II
III
II

Age Peda
Liivi Alekõrs

III
III

Age Peda
Indrek Joost
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Age Peda
Indrek Joost
Liivi Alekõrs
Age Peda
Indrek Joost
Liivi Alekõrs
Age Peda
Liivi Alekõrs
Indrek Joost

Age Peda
Liivi Alekõrs
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27

Lorelly Toomsalu

28

Kristin Tohv

29

Mairon Lelov

30

31

32

33

Reigo Lehtsaar

Joosep Limberk

Martin Neppo

Marko Mardiste

3.c

4.a

4.a

4.a

4.a

4.a

34

Kennerd Melts

4.a

35

Kadi Lõhmus

4.a

36

Brith Eliis
Tähiste

4.b

37

Tanner Tilk

4.b

38

Roven Hurt

4.b

39

Laura Sõstar

4.b

40

Noora-Mia Värbu

4.b

41

Elisabet Saue

4.b

42

Elisabet Smirnov

4.b

43
44
45

Hanna-Mirell
Sinivee
Ragne-Riin
Pootsik
Karl-Erk Hallik

4.b
4.c
4.c

Rahvastepall
Rahvastepall
Rahvastepall
Rahvastepall
Murdmaajooks
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 4.-5.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 4.-5.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 4.-5.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 4.-5.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Võimlemine
Võimlemine
Rahvastepall 3.-4.
klass
Võimlemine
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 3.-4.
klass
26

II
III
II
III

Liivi Alekõrs
Age Peda
Liivi Alekõrs
Age Peda

III
II

Uko Kõrge

II
Uko Kõrge
III
II
Uko Kõrge
III
II
Uko Kõrge
III
II
Uko Kõrge
III
II

Uko Kõrge

II

Liivi Alekõrs

II

Age Peda

III
I
II

Uko Kõrge

II

Uko Kõrge

II

Age Peda

II

Age Peda

II

Age Peda

II

Age Peda

II

Age Peda

II

Age Peda

II

Uko Kõrge
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46

Egert Adamson

4.c

47

Jaan Aiaots

5.a

48

Martin Mäe

5.a

49

Virgo Mitt

5.a

51
52
53

Grettel
Narruskberg
Lisandra Aaslaid
Oskar Pulst
Andreas Põld

54

Egert Pootsik

50

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Eke Tormis Pikk
Janek Vendelin
Lii Greete
Toomiste
Rando Kaur
Markus Kurtsev
Markus Laev
Carl-Edgar Vuht
Leonhard Enkvist
Merlin Lumera
Tauno Kaare
Kevin Melts
Merko Mere
Devon Lopp
Kevin Smagin

Rahvastepall 3.-4.
klass
Rahvastepall 4.-5.
klass
Rahvastepall 4.-5.
klass
Rahvastepall 4.-5.
klass

II

Uko Kõrge

III

Uko Kõrge

III

Uko Kõrge

III

Uko Kõrge

5.b

Murdmaajooks

II

Liivi Alekõrs

5.d
6.
6.

Võimlemine
Jalgpall 6.-7. klass
Jalgpall 6.-7. klass
Murdmaajooks
Võrkpalli kooliliiga
Jalgpall 6.-7. klass
Orienteerumine
Võrkpalli kooliliiga
Jalgpall 6.-7. klass
Orienteerumine
Jalgpall 6.-7. klass

II
III
III
I
III
III
II
III
III
III
III

Liivi Alekõrs
Mart Paumäe
Mart Paumäe

7.a

Orienteerumine

II

Uko Kõrge

7.a
7.a
7.a
7.a
7.a
7.b
9.a
9.a
9.a
9.a
9.a

Jalgpall 6.-7. klass
Jalgpall 6.-7. klass
Jalgpall 6.-7. klass
Jalgpall 6.-7. klass
Jalgpall 6.-7. klass
Orienteerumine
Võrkpalli kooliliiga
Võrkpalli kooliliiga
Võrkpalli kooliliiga
Võrkpalli kooliliiga
Võrkpalli kooliliiga

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Mart Paumäe
Mart Paumäe
Mart Paumäe
Mart Paumäe
Mart Paumäe
Age Peda
Uko Kõrge
Uko Kõrge
Uko Kõrge
Uko Kõrge
Uko Kõrge

7.a

7.c
7.a
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Uko Kõrge
Mart Paumäe
Uko Kõrge
Mart Paumäe
Uko Kõrge
Mart Paumäe
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ÕPPETÖÖ TULEMUSED
3. klassi matemaatika tasemetöö tulemused:
Klass

Tasemetöö
sooritanute
arv

Klassi keskmine /
Eesti keskmine

Klassi keskmine /
Eesti keskmine
(maks 55p)

Õpetaja

3.a

19

70,3% / 66,9%

38,5p / 36p

Ly Põldur

21

69,1% / 66,9%

38,0p / 36p

Marjaliisa Umb

19

43,7% / 66,9%

24,0p / 36p

Tiia Vestli

59

61,2% / 66,9%

33,5p / 36p

3.b / 3.c
I grupp
3.b / 3.c
II grupp

3. klassi eesti keele tasemetöö tulemused:
Klass

Tasemetöö
sooritanute
arv

Klassi keskmine /
Eesti keskmine

Klassi keskmine /
Eesti keskmine
(maks 51p)

Õpetaja

3.a

19

80,3% / 84,6%

41,1p / 43,1p

Ly Põldur

3.b

19

76% / 84,6%

38,7p / 43,1p

Tiia Vestli

3.c

21

86% / 84,6%

43,7p / 43,1p

Marjaliisa Umb

59

80,7% / 84,6%

41,2p / 43,1p

6. klassi matemaatika tasemetöö tulemused (matemaatika tasemetöö oli veebipõhine):
Klass
6.

Tasemetöö
sooritanute
arv
18

Klassi keskmine /
Eesti keskmine
(maks 44,5 p)
21,2p /26,6p

Klassi keskmine /
Eesti keskmine
47,7% / 59,8%

Õpetaja
Marika Kohv

6. klassi eesti keele tasemetöö tulemused:
Klass

Tasemetöö
sooritanute
arv

Klassi keskmine /
Eesti keskmine

Klassi keskmine /
Eesti keskmine
(maks 54 p)

Õpetaja

6.

18

70,4% / 74,3%

38p / 41,1p

Pille Nurk
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LÕPUEKSAMITE TULEMUSED
Põhikooli eesti keele lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

21

66,1

3,3

1

5

14

1

0

60,8

2,8

0

3

13

7

0

23
9.b
Eksamile ei ilmunud 3 õpilast.

Põhikooli eesti keele lõpueksami korduseksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

2

57,5

3,0

0

0

2

0

0

9.b

7

61

3,0

0

0

7

0

0

Põhikooli matemaatika lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 50)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

23

27

2,8

4

2

8

4

5

3,0

2

7

6

6

2

23
28,6
9.b
Eksamile ei ilmunud 1 õpilane.

Põhikooli matemaatika lõpueksami korduseksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 50)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

5

27,6

3,0

0

0

5

0

0

9.b

3

28

3,0

0

0

3

0

0

Põhikooli inglise keele lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

9

86,5

4,3

5

2

2

0

0

11
85,7
9.b
Eksamile ei ilmunud 1 õpilane.

4,4

4

7

0

0

0
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Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 75)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

6

54,3

3,5

1

1

4

0

0

9.b

4

57,8

3,8

0

3

1

0

0

Põhikooli ajaloo lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 75)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

1

47

3,0

0

0

1

0

0

9.b

3

41,6

3,0

0

0

3

0

0

Põhikooli vene keele lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

1

90

5,0

1

0

0

0

0

9.b

1

47

2,0

0

7

0

1

0

Põhikooli bioloogia lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 75)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

2

42,5

2,5

0

0

1

1

0

46,5

3,0

0

0

2

0

0

2
9.b
Eksamile ei ilmunud 2 õpilast.

Põhikooli bioloogia lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.a

2

74

3,5

0

1

1

0

0

9.b

1

59

3,0

0

0

1

0

0
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Põhikooli füüsika lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 75)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9.b

1

54

3,0

0

0

1

0

0

31

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

8. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAM
2017.-2018. õppeaastal viidi 8. klassi õpilastele läbi eesti keele üleminekueksam, mille
eesmärgiks oli:
1. hinnata põhikooli riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust eesti keeles;
2. saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;
3. omandada eksamikogemus.
Eksami valmistas ette eesti keele õpetaja Anu Helemäe.
Eksami sooritas 20 õpilast, neist positiivsele tulemusele 16, eksamile ei ilmunud 3 õpilast, üks
katkestas.
8. klassi eesti keele üleminekueksami tulemused:
Klass

8.

Eksami
sooritanute
arv
20

Punktide
Keskmine
keskmine
hinne
maksimum(90)
58,5
3,4

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

4

3

9

4

-

Korduseksami sooritas 7 õpilast, korduseksamile ei ilmunud 1 õpilane.
8. klassi eesti keele korduseksami tulemused:
Klass

8.

Eksami
sooritanute
arv
7

Punktide
Keskmine
keskmine
hinne
maksimum(90)
45,7
3,1
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KOOLI TEGEVUSNÄITAJAD
Kooli tegevusnäitajate statistika aluseks on haridusilm.ee portaal.

ÕPILASTEGA SEOTUD TULEMUSED
Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust:
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Koolis

Grupi
keskmine

Koolis

Grupi
keskmine

Koolis

Grupi
keskmine

Koolis

Grupi
keskmine

100%

96,2%

98%

96,5%

100%

96,7%

100%

-

PERSONALIGA SEOTUD NÄITAJAD
Õpetajate vanuseline jaotus (protsentides)
Vanusegrupp
Kuni 29aastased
30- 39aastased
40- 49aastased
50- 59aastased
Üle 60aastased
Kokku

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Koolis

Eesti
keskmine

Koolis

Eesti
keskmine

Koolis

Eesti
keskmine

1 (2,38%)

1213 (9,2%)

2 (4,8%)

1339 (9,2%)

2 (4,7%)

1364 (9,2%)

3 (7,1%)

2290 (17,3%)

1 (2,4%)

2518 (17,3%)

4 (9,3%)

2556 (17,4%)

15
(35,7%)

3486 (26,3%)

14 (34,2%)

3748 (25,7%)

15 (34,9%)

3745 (25,1%)

16 (38%)

4018 (30,4%)

13 (31,7%)

4417 (30,3%)

13 (30,2%)

4465 (30%)

7 (16,7%)

2209 (16,7%)

11 (26,8%)

2559 (17,5%)

9 (20,9%)

2775 (18,6%)

42

13216

41

14581

43

14905
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ÕPPEASUTUSEGA SEOTUD SUHTARVUD
Õpilaste ja õpetajate suhtarvud
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Koolis

7,8:1

10,7:1

10,1:1

10,2:1

10,1:1

Grupi
keskmine

8,7:1

8,8:1

9,1:1

8,4:1

8,4:1

Raeküla koolis õpilaste arv: 434
Raeküla koolis õpetajate arv (tegemist on õpetajate arvuga ja mitte ametikohtade arvuga): 43
Õpilaste arv Eestis (I-III kooliaste): 125 749
Õpetajate arv Eestis: 14 905
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AINESEKTSIOONIDE TÖÖ
KLASSIÕPETAJATE AINESEKTSIOON

Klassiõpetajate ainesektsiooni kuuluvad:
Pildil alates vasakult:

Enel Telve – 1.c klassi õpetaja

Tiia Vestli – 3.b klassi õpetaja

Piret Oitsalu – 2.b klassi õpetaja ja

Evi Kiir – 2.c klassi õpetaja

logopeed

Ly Põldur – 3.a klassi õpetaja

Anneli Kõrge – 5.b klassi õpetaja

Pille Nurk – 5.a klassi õpetaja, õppekava

Stella Vilumets – 5.c klassi õpetaja

arendusjuht

(väikeklass)

Tiia Vreimann – 1.a klassi õpetaja

Terje Pink – 2.a klassi õpetaja,

Kersti Kirsipuu – 1.b klassi õpetaja

klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Kaja Lillipuu – 4.c klassi õpetaja

Kersti Koppel – 4.a klassi õpetaja

Pildilt puuduvad:

Andra Pärnamets – 5.d klassi õpetaja

Marjaliisa Umb – 3.c klassi õpetaja,

(õpiraskustega õpilaste klass)

arendusjuht

Gert Köösel – 5.e (ühele õpilasele

Agne Jepiselg – 4.b klassi õpetaja

keskendunud õpe)
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Peaeesmärgiks on töö andekatega:
-

Teha tööd sihtgruppidega, kes esindavad kooli erinevatel ülelinnalistel üritustel.

Klassiõpetajate ainesektsiooni tegevuse eesmärgid 2017/2018:
-

On korraldatud üritusi, ekskursioone, õppekäike, teatri- ja kino ühiskülastusi õpilaste
lugemishuvi tõstmiseks, silmaringi laiendamiseks ja huvi äratamiseks.

-

On korrastatud klassivälise lugemisvara nimekiri ja kokku lepitud ühtsed nõuded.
Korraldatud erinevaid kirjanduslikke viktoriine.

-

On osaletud Eesti Vabariik 100 üritustel.

-

Eesti rahva kultuuri traditsioone on lastele tutvustatud.

-

On toetatud nõrgemate õpilaste arengut.

-

On kujundatud lugupidavat suhtumist üksteisesse ja oskust teha koostööd meeskonnas.

-

On korraldatud erinevaid üritusi õpilaste loovuse ja võimete arendamiseks ja
esinemiseks.

-

On arendatud õpilaste keskkonnateadlikkust ja tervislikke eluviise.

-

Tegevusi on analüüsitud regulaarselt.

-

On avaldatud artikleid meedias.

-

On jagatud kogemusi kolleegidega.

-

On tehtud koostööd Raeküla Vanakooli Keskuse (MTÜ Selts Raeküla), Raeküla ja Mai
lasteaia,

Pernova

hariduskeskuse,

Pärnu

Õppenõustamiskeskuse

ja

teiste

haridusasutustega.
-

On tehtud ühisüritusi peredega.

-

On osaletud ülelinnalistel ja piirkondlikel konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel.

-

On korraldatud ülelinnalisi üritusi algklassi õpilastele.

-

On korraldatud üritusi kooli tutvustamiseks ja maine tõstmiseks.
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Üritused/ projektid 2017/18 õppeaastal:
-

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (mardi-, kadri-, vastla- ja sõbrapäev).

-

Jõululaat – kus saadakse kogemusi äri valdkonnas, müües koos

õpetajate ja/või

vanemate abiga valmistatud jõulukaarte, kinke ja maiustusi.
-

Osalemine ülelinnalisel emakeelepäeva ilukirja ja loomekonkursil.

-

KIK-i (Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud) projektis „1.-5. klasside
õppeprogrammides osalemine 2017-2018“ – planeeritud õppekäikude ja tegevuste
läbiviimine, kokkuvõtete tegemine ja konverents.

-

Elamusmängude läbi viimine Pärnu linna neljandate klasside õpilastele.

-

Kohtumised sügisel esimeses klassis õppima asuvate õpilaste ja nende vanematega
(perepäev - jaanuaris ja kooli tutvustav kohtumine - mais). Ühised koolitunnid Raeküla
lasteaia ja Pöialpoisi lasteaia sügisel koolis õppima asuvate lastega. Vestlus Pöialpoisi
lasteaia koolitulevate laste vanematega – koolivalmidusest ja koolist, Raeküla lasteaias
„Kiusamisest vaba lasteaed – kool“ projekti raames sõpruskohtumised („Suurema
sõbra“ programm).

-

Jõulu-, emadepäeva- ja kevadpeod klassiti koos vanematega.

-

Teatri-, muusikali-, õpitubade ja kontsertide külastamine.

-

Ekskursioonid, õppekäigud ja teemaparkide külastamine.

-

Solistide konkurss.

-

Osalemine

kooliolümpial,

sügisesel

ja

kevadisel

orienteerumispäeval

ja

spordivõistlustel.
-

Koostööprojektid ja õppekäigud: RMK, Maanteeamet, Noorsoopolitsei, Päästeamet,
Politseiprefektuur jne.

-

Osalemine projektides: MATE talgud;

„Küünlaümbriste ja patareide jaht“ ,

„Linnusõbrad 2018“, ülelinnalisel joonistusvõistlusel „Lõikuspidu“ .
Klassiõpetajate ainesektsioon on 2017/18 õppeaastal täitnud endale seatud eesmärgid ja
viinud ellu planeeritud tegevused.
Peaeesmärk: töö andekatega vajab rohkem tähelepanu. Hästi on sujunud loodus- ja
keskkonnateadlikkuse

kasvatamine,

kuid

endiselt

on

murekohaks

nuputa

ja

matemaatiliste võimetega õpilaste süsteemne arendamine ning olümpiaadideks
ettevalmistamine terve õppeaasta vältel.
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Toimus süsteemne töö laste informaatika ja loodus- ning keskkonnahariduse osas. 2. klassidele
ja 3.c klassile toimus iganädalane robootika ring (õpetajad Piret Oitsalu ja Marjaliisa Umb),
arvutiring 4.a kl (õpetaja Kersti Koppel); toimusid tutvustavad robootikatunnid 3.a, 3.b ja 5.a
klassile (õpetaja Marjaliisa Umb); projekti #100 robootikatundi Pärnu õpilastele / EV 100
raames andsid näidistunde õp. Kersti Koppel, Piret Oitsalu ja Marjaliisa Umb, lisaks lahtised
tunnid õpetajatele. Märtsis ja aprillis toimusid ettevalmitavad tunnid linna nutiviktoriiniks –
õpetajad Kersti Koppel ja Aeliita Kask. Teistel klassiõpetajatel ei olnud spetsiaalset arvutiringi,
kuid ainetundide raames käidi nii arvutiklassis kui ka kasutati aktiivselt tahvelarvutid, osaleti
Matetalgute võistlusel. Lisaks osaleti Nutipäeval Vanalinna Koolis, kus saavutati
võistkondlikult 6. koht.
Laste loodusviktoriiniks valmistas 3. ja 4. klasside õpilasi ette Kaja Lillipuu – ülelinnaline
viktoriin jäi sel aastal ära, kuid viidi läbi koolisisesed viktoriinid.
Samasugust süsteemset lähenemist oleks vaja ka matemaatika – nuputa ja Känguru võistluste
ettevalmistamiseks. Praeguseks olid moodustatud tasemerühmad 3.b/c ja 5.a/b klassides, mis
võimaldas nutikamatele võtta juurde lisaülesandeid ja õppida süvendatumalt.
Probleemiks on endiselt ühise aja leidmine. Selleks oleks vaja juba õppeaasta alguses
planeerida tunniplaani kord nädalas aeg peale õppetunde lisaharjutamiseks.

Saavutused ülelinnalistel olümpiaadidel ja konkurssidel:
Kunstikonkurss:

Brith Eliis Tähiste 4.b - I koht kunstikonkurss 2017 linnavoorus
Marina Anikina 2.c klass – eripreemia kunstikonkurss 2017 linnavoorus

Nooruse Maja kunstikonkurss „Lõikuspidu“ – osalesime 22 tööga (tunnustati kõiki joonistajaid,
auhinnalisi kohti ei jagatud)
Luule lugemise konkurss 2.klassile „Minu Eesti“ Kuninga tn Koolis – osalesid Melissa Vatko
2.a, Timmu Mägimaa 2.b ja Silleri Veskilt 2.c ( auhinnalist kohta ei saavutatud)
Inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusel osales Alex Kovaljov 4.a.
Nutipäeval osalemine 2.- 4. kl Vanalinna Koolis (6. koht)
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Rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru: Hea ainetundja: Kleer Narruskberg 3.b, Herwin
Väljamäe 1.c
1. klass – ilukiri

Emakeelekonkurss:

Kristelle Järvmägi 1.a klass I koht
Esmeli Veskilt 1.c klass II koht
Tristan Grossberg 1.b klass III koht

2. klass – luuletus

Lisete Prengel 2.b klass I koht
Heleri Põld 2.b klass II koht
Kirke Kristiina Tempel 2.b klass III koht

3. klass – muistend

Siim Saks 3.c klass I koht
Kregor Tallinn 3.a klass II koht
Raien Lahe 3.b klass III koht

4. klass – jutuke

Karmel Eliise Vuht 4.a klass I koht
Rander Lääts 4.c klass II koht
Katiriin Linno 4.b klass III koht

Oma planeeritud tegemised oleme kõik ka tegelikkuses ellu viinud ja õnnestumisi
kajastanud meedias:
1. Teeme järjepidevalt tööd laste lugemishuvi tõstmiseks ja silmaringi laiendamiseks.
Selleks oleme külastanud palju lasteetendusi ja korraldanud kirjandusviktoriine. Traditsiooniks
on kujunenud suur ühiskülastus muusikalile väljaspool Pärnut. Sel õppeaastal käisime 11.
oktoobril 1.-5. klassi õpilastega vaatamas Ugala teatris etendust „Võlur Oz“. Üritusel osales
286 õpilast. Sellele eelnes eeltöö – töö tervikteosega või multifilmi vaatamine. Pärast etendust
toimus kinnistamiseks ristsõna ja viktoriini küsimustele vastamine.
https://parnu.postimees.ee/4279421/reis-muinasjutumaal
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Novembris käisid 3.-5. klassi õpilased Tallinnas Estonia teatris vaatamas muusikalist etendust
„Petja ja hunt“. Osaleti ka orkestri töötubades, kus tutvuti pillidega ja prooviti nendega ka ise
mängida.
https://parnu.postimees.ee/4307329/galerii-raekula-kooli-ponev-kulaskaik-rahvusooperisse

Jõulude ajal

vaatasid mitmed nooremad klassid

Endla teatris etendust „Operatsioon

Kintsutükk“. Jaanuaris külastas 3.c klass rahvusooperit Estonia ja vaatas balletti
„Pähklipureja“. 4.a, 4.d ja 5.c aga viisid end kurssi A.H. Tammsaare loominguga, vaadates
Endlas külalisetendust „Vai-vai vaene Vargamäe“. 2.a, 2.b ja 2.c klass külastasid veebruaris
Nukuteatrit ja vaatasid etendust „Pollyanna“. Koolis oli tänavu veel võimalik vaadata
Lepatriinu teatri etendust „Eile, täna ja homme“ ning Vanakooli keskuses Pärnu Nukuteatri
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etendust „Sookollide seiklused“, mis sobis eelkõige esimese kooliastme vaatajatele. Märtsikuus
said 3.- 5. klassi õpilased lähemalt teada armastatud lastekirjaniku Leelo Tungla eluloost,
vaadates Apollo kinos uut mängufilmi „Seltsimees laps“. Kinokülastusele järgnes viktoriin
klassides. Aprillis vaatasid 1. klasside õpilased Endlas kontsert-etendust „Klaveriloomad. Elu
muusikas“ ning 3. klassi õpilased Kontserdimajas balletti „Uinuv kaunitar“.
Õppeaasta lõpul käidi veel kinos – 2.a ja 2.b vaatasid headust, abivalmidust ning hoolivust
rõhutavat fantaasiafilmi „Simm Nööp ja vedurijuht Luukas“ ning 3.a filmi „Salaagent Max“.
Sel õppeaastal viisime esmakordselt koolis õpetaja Piret Oitsalu eestvedamisel läbi
Kirjandusmängu 2.-4.kl õpilastele. Mäng toimus 3 voorus, igal trimestril üks voor. Igaks
vooruks tuli klassi esindaval 5-liikmelisel võistkonnal läbi lugeda 8-10 raamatut. 1. vooruks
loeti Kristiina Kassi raamatuid, 2. vooruks detektiivilugusid nii Eesti kui välisautoritelt ja 3.
vooruks vanu Eesti rahvajutte ning ka uuemat kirjandust. Üldkokkuvõttes saavutas I koha 2.b
klassi võistkond, II koha 3.c ja III koha 4.c klass. Õpilased lugesid raamatuid suure huvi ja
hasardiga ning võime kinnitada, et see ettevõtmine virgutas tublisti õpilaste lugemishuvi.
Lisaks Kirjandusmängule loeti 2.-5. klassides usinalt ka ajakirja Täheke ning viidi selle kohta
läbi klassisiseseid viktoriine. Kooli raamatukogu juhataja viis läbi ka raamatukogutunde 1.
klassidele, et neile tutvustada laenutamise korda ja tekitada huvi lugemise vastu.
Silmaringi laiendamiseks võeti ette ekskursioone

Läti Vabariiki, Jurmalasse, aga ka

Viljandisse.
2. Laste loovuse ja käelise tegevuse arendamiseks oleme viinud läbi erinevaid tegevusi:
Õppeaasta alguses võtsime osa Nooruse Maja poolt välja kuulutatud konkursist „Lõikuspidu“.
Saatsime sellele näitusele 22 tööd. Kuna ülelinnaliselt laekus pilte ääretult palju, siis auhinnalisi
kohti välja ei antud, kuid tunnustuse ja meene said kõik osalejad.
Sügise

sünnipäevaks

korraldasime

loodusandidest

meisterdatud

näituse

„Sügiskompositsioonid“. 6. oktoobril, rahvusvahelisel naeratamispäeval, toimusid meie koolis
kunstiõpetaja eestvedamisel kunstivahetunnid.
31. oktoobril tähistasime kõrvitsatest laternate meisterdamise ja kostümeerimisega Halloweeni
päeva.
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Novembri lõpul oli meie kooli 2.-6. klassi õpilaste kunstitööde näitus üleval Raeküla Vanakooli
Keskuses.

Osalesime õp. Tiina Niine poolt läbi viidud koolisisesel kauni käekirja konkursil, kus kõik
õpilased pidid ilusas kirjas kujundama jõululuuletuse salmi. Valminud tööd kaunistasid
jõulueelsel ajal 2.korruse stende.
Osalesime ülelinnalisel kunstikonkursil. Sellest said koolis osa võtta kõik õpilased. Klassides
selgitati välja kolm klassi kõige paremat tööd, mis omakorda läksid võistlema linna parimate
töödega. Sel aastal läks hästi 4.b klassi õpilasel – 1. koht ja 2.c õpilasel – eripreemia.
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2. klassi õpilased võtsid novembris osa ülelinnalisest luule lugemise konkursist teemal „Minu
Eesti“. Esinemine läks kenasti korda, kuid auhinnalisi kohti ei saavutanud.
Toimusid koolisisesed konkursid: solistide konkurss ja talendikonkurss Playback.
Traditsioonilisel teistmoodi koolipäeval detsembris osalesid klassid erinevates programmides
ja töötubades, et arendada laste loovust, meisterdamisoskust ning tutvuda jõulukommetega.
Kolmandat õppeaastat järjest valis iga klass ühe jõulueelse päeva vahemikus 11.-18. detsember.
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Väga loovaks, arendavaks ja populaarseks osutus ka juba mitmendat korda enne jõule toimunud
jõululaat. Õpilased müüsid peamiselt vanemate ja õpetajate abiga või ka omavalmistatud
jõulukingitusi, küpsetisi ja muud suupärast.
Eriti meeleolukas ja vahva oli osalemine 5.veebruaril Kontserdimajas muusika töötubades
„Teeme ise muusikat“, kus sai eelnevalt valida, millist töötuba keegi soovib külastada.
Võimalus oli õppida kiirkorras mängima aafrika trumme ja käsikellasid, tutvuda DJ tööga ning
teha omaloomingulist muusikat. Lapsi juhendasid sellised tuntud muusikud nagu Reigo Ahven,
Inna Lai, Lenna Kuurma ja Heidy Purga. Töötubades õpitu kulmineerus lastele unustamatu
elamusega - ülesastumisega kontserdil Kontserdimaja suurel laval.

Saime lähemalt tutvuda ka meie koostööpartneri Vanakooli keskuses toimuvate huviringide ja
ettevõtmistega. Selleks korraldas noorsootöötaja Ester Kose meile maja tutvustavaid ringkäike.
Emakeelepäeval, 14. märtsil osalesime traditsiooniliselt ülelinnalisel konkursil kirjutamises. 1.
klassid tegid ilukirjas ärakirja, 2. klassid luuletasid, 3. klassid kirjutasid muistendit ja 4. klassid
pildi järgi jutukest. Klassides valiti välja 3 parimat tööd, mis saadeti hindamiseks ja
võistlemiseks Paikuse kooli. Paralleelklasside peale valiti välja 1.-3.koha saajad.
3. Selleks, et arendada lastes tervislikke eluviise ja keskkonnateadlikust oleme osalenud
erinevates projektides.
Juba neljandat aastat osaleme projektis „Küünlaümbriste jaht“, mille käigus kogutakse kokku
ja tuuakse kooli talveperioodil ära põletatud küünalde metallümbrised. Kuna kampaania on
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varasemast tuttav, hakatakse perede ja tuttavate kaasabil ümbriseid juba aegsasti korjama. Teist
aastat ühineti ka tühjade patareide kogumise aktsiooniga. „Küünlaümbriste jahiga“ oleme
aidanud viia lasteni teadmist, et paljusid materjale on võimalik taaskasutada ja pole lubatud ega
keskkonnasõbralik kõike lihtsalt tavalisse prügikasti visata.
Õpilased ja vanemad on kaasa löönud samuti vanapaberi kogumise aktsioonis „Vanapaber pole
praht“. Kõige rohkem kogus sellel õppeaastal vanapaberit 3.a klass – 1100 kg.
2.a ja 4.c klass võtsid osa projektist „Linnusõbrad 2018“ - Eesti kõige linnusõbralikuma klassi
konkursist. 4.c osales juba teist aastat, 2.a aga alles esmakordselt. Konkursi jooksul osalesid
õpilased tegevustes, mis aitasid tähelepanu pöörata Eestis talvituvatele lindudele, nende õigele
toitmisele ning hoolitsemisele. Konkurss koosnes sel aastal kolmest etapist: lindude söögimaja
meisterdamine, linnuteemaline tervitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja plakat või
õppematerjal lindude talvise toitmise põhitõdedest. Mõlemad klassid nautisid nendes
tegevustes kaasalöömist väga. Projekti alustuseks saadeti klassidele ka suur kotitäis seemneid
lindude tarvis ja soolaseid maiustusi lastele.
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Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ja õppetegevuste mitmekesistamiseks kirjutati sellelgi
õppeaastal KIKile projekt „1.-5. klasside õppeprogrammides osalemine 2017-2018“
Projekt sai taas rahastuse: lastele toimus palju huvitavaid õppekäike ja tegevusi terve õppeaasta
vältel. Sai käidud Soomaa rahvuspargi looduskeskuses (programm „Elurikkus metsas“),
Matsalu looduskeskuses (õppeprogrammid „Vesi elukeskkonnana“ ja „Kevadine linnuelu
Matsalus“), Pernova hariduskeskuses (õppeprogrammid: „Talvine kakuriik“, „Mikroskoop ja
rakk“, „Organismide rühmad“, „Turbasammal ja turvas“, „Ilmakaared, kaart ja kompass“,
„Planeedid ja päike“, „Maavarad Eestis“, „Tiigielustiku uurimine“), Tallinna loomaaias
(programmid „Avastused loomaaias“, „Kiskjad“ ja „Eesti loomad“) ning Tallinna
Loodusmuuseumis näitusel „Müstiline ürgmeri“.
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Õppeaasta lõpul viisime läbi aasta jooksul toimunud KIKI projekte kokkuvõtvad konverentsid
vanuseastmete kaupa - 1.-2 klass ja 3.-5. klass.

5. klasside õpilased arendasid oma keskkonnateadlikkust veel külastusega Pärnu
reoveepuhastusjaama ning 4.c tutvus alpakade kasvatamisega Ares.
Tervislike eluviiside hulka kuulub kindlasti sport. Osaleti nii koolisisestel spordipäevadel kui
ülelinnalistel

võistlustel,

sügisesel

kooliolümpial

ning

orienteerumispäeval

kevadel

rannapargis. 2.a ja 2.b klassi õpilased käisid Mai keskuses tutvumas squashi mänguga.
Näidistund mitmekordse Eesti meistri eestvedamisel oli väga põnev ja tekitas mitmetes lastes
huvi edaspidi seal treeningutes käima hakata.
2. ja 3. klassis läbivad õpilased ujumise algkoolituse ja 4. klassis tutvustatakse õpilastele sügisel
ja kevadel purjetamise algtõdesid.
Tegime koos kogu kooliperega 2018 sammu südame heaks. Ülemaailmsel kehalise aktiivsuse
päeval tutvustas treener Anžela Lomakina koolimaja ees kooliperele, mis on Kangoo jumps.
Külastasime Tervishoiumuuseumi ning matkasime Tammiste ja Reiu matkarajal ja Vallikäärust
muulile. Oktoobris toimus teemanädal „Suhkur ja tervis“, milles osalesid ka algklasside
õpilased. Tehti plakateid, ettekandeid klassides, valmistati ning degusteeriti tervislikke
magustoite. Seda kõike selleks, et teadvustada suhkru liigtarvitamisega seotud ohtusid tervisele.
4. klassid läbisid jalgrattakoolituse, 1. klassid osalesid veeohutuskoolitusel ja liiklusloengul,
täitsid liiklusaabitsat. 2. klassid käisid päästeametis ning õppisid projektis „Tean tulest“.
Tervise huvides väntasid 4.a õpilased jalgratastel Laadi külla ja pea kõik neljandikud osalesid
7. juunil Raeküla metsas elamusmängudel.
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4. Teaduse ja tehnika vastu huvi äratamiseks osalesid 1.- 5. klassid teadlaste öö raames
vahvate katsete demonstratsioonil Teadusbussi etendustel.

3.- 5.klasside õpilased osalesid Pernova Hariduskeskuse Tehnikamaja töötubades.
https://parnu.postimees.ee/4247389/pernova-tehnikamajas-peeti-aardejaht
3.c ja 4.b külastasid Tartus teaduskeskust AHHAA ja tagurpidi maja.
Õpetajad Piret Oitsalu ja Marjaliisa Umb viisid terve õppeaasta jooksul läbi oma klassides
robootika ringi ning tutvustasid robootika võimalusi ka teistele õpetajatele ja klassidele
näidistunde või lahtisi tunde korraldades.

5. Oma kooli tutvustasime nii Raeküla lasteaias kui ka kutsusime lasteaia koolitulevaid
õpilasi kooli meisterdama, küpsetama ja tantsima. Sel aastal külastasid meid nii Raeküla
kui Pöialpoisi lasteaia vanema rühma õpilased, et koos 1. ja 2. klassiga koolitunnis
osaleda. Korraldasime iga- aastase traditsioonilise perepäeva,

kus tutvustasime

vanematele kooli ning mängisime ja meisterdasime koos kooli tulevate lastega.
https://parnu.postimees.ee/4379331/galerii-perepaev-raekula-koolis
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Ühiseks projektiks Raeküla lasteaiaga on kujunenud projekt „Kiusamisest vaba kool ja
lasteaed“. Liitusime projektiga 2014. aastal. Eelnevalt tegutsesime koolisiseselt, kuid eelmisest
õppeaastast oleme tihedalt oma tegevused sidunud lasteaiaga, et juba lasteaias alustatud
programm ka koolis edasi toimiks. Lasteaia lapsed on käinud projekti „Suurema sõbra“
programmi raames külastanud kooli ja ka 1. klassi õpilased külastasid lasteaeda ning osalesid
sealsel „karu koosolekul“. Projekt aitab arendada hoolivust enda, teiste ja ümbritseva vastu ning
oskust probleeme rahumeelselt lahendada.

Oma kooli tutvustamiseks osalesid ka algklasside õpilased nii laulude, tantsude kui sõnaliste
etteastetega sel aastal toimunud kolmel sõpruskoolide ühiskontserdil Raekülas, Laulasmaal ja
Muhus ning võtsid vastu Riia Eesti kooli 5.kl õpilasi, kellega koos 5. ja 6. klassi õpilased
laulsid, tantsisid ja sportisid.
https://parnu.postimees.ee/4395691/sopruskoolide-tegus-paev-raekula-koolis

6. Hoolivust ja märkamist oleme kasvatanud erinevate tegevuste kaudu.
Lisaks enda ja üksteise vastu hoolivuse arendamise ja märkamise, oskame hoolida ja märgata
ka meid ümbritsevat. Hoolivust ja märkamist loomade vastu kasvatame juba traditsiooniliselt
Pärnu kodutute loomade varjupaigale annetuste kogumisega. Sel aastal otsustasime õpetaja
Kaja Lillipuu eestvedamisel toetada põlengu käigus kannatada saanud kasside turvakodu
Haapsalus.
https://parnu.postimees.ee/4284819/raekula-kooli-lapsed-tegid-kasside-polenud-turvakodulesuure-annetuse
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5. detsember külastas kooli MTÜ Foorumteater etendusega „Hoolides teistest muutub kool
paremaks õppimiskohaks“.

Aktiivselt osalemine kooli ümber heategevuslikus hekiistutamises.
Hoolivust ja meeskonnatööd said õpilased praktiseerida

Raeküla metsas toimunud

ülelinnalistel elamusmängudel. Esmakordselt toimusid elamusmängud kevadel. Osalesid 6liikmelised meeskonnad Pärnu linna põhikoolide 4. klassidest. Seoses Pärnu laienemisega said
seekord osa võtta ka Jõõpre, Audru ning Tõstamaa õpilased. Abistasid 5.a ja 5.b klassi õpilased
ning 7. ja 8. klassi õpilased. Üritus läks korda ja oli meeldejääv ning meeldis nii õpilastel kui
ka õpetajatele.
https://parnu.postimees.ee/4508960/neljandikud-lopetasid-oppeaasta-elamusmanguga
7. Eesti rahva kultuuri traditsioone tutvustati läbi erinevate tegevuste. Külastati Eesti
Rahva Muuseumi, tutvuti Pärnu vaatamisväärsustega, kuulati Kontserdimajas kontserti
„Vanavanemate jõulud“, esineti kolme kooli ühiskontsertidel Raekülas, Laulasmaal ja
Muhus. 2.klassid käisid Kurgjal õppeprogrammil „Eesti toidu aastaring“
https://parnu.postimees.ee/4304527/raekula-kooli-lapsed-tutvusid-eesti-toidu-aastaringigakurgjal
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Iga-aastaselt tähistatakse koolis ka rahvakalendri tähtpäevi: mardipäev, kadripäev, vastlapäev
jne. Kadripäeva traditsioone ja kombestikku tutvustavad meie koolis 2. klasside õpilased ja 4.
klassid jooksevad marti ning koguvad ande. 4.a jooksis marti suures majas, 4.c klassi mardid
käisid marditamas ka lasteaias ning vastutasuks tulid väikesed mardid meie väikesesse majja
(1. ja 2.a klassi lastele) õnne tooma ning ande koguma. Kadripäeval esinesid 2. klassi õpilased
3 etendusega koolikaaslastele ja ka lasteaia suurematele mudilastele. 3.c klassi õpilased veetsid
aktiivse vastlapäeva suusatades ja kelgutades Jõulumäel.

https://parnu.postimees.ee/4306627/raekula-kooli-mardisandid-kollitasid-naabreid
4.a klass külastas Pärnu Muuseumis õppetundi „Mündist mõõgani“. 5.kl õpilased osalesid
oktoobris muuseumi arheoloogiatunnis.

1.b klassi tantsulapsed näitasid oma tantsuoskust Tervise vabaajakeskuses rahvariiete ja
rahvatantsukontserdil „Põlvest põlve“. 1. klassid lustisid tantsides ka koos Raeküla
memmedega Vanakooli keskuses. 2.c õpilased tutvusid vanade jõulukommetega Sauel
Vanamõisa jõulumaal.
Aktiivselt

esinesid

nooremate

klasside

õpilased

nii

kooli

kooride

kontserdil,

rahvatantsukontserdil kui ka Pärnumaa laste laulupeol „Õnn on peidus minu kodus“.
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8. Klassiõpetajate ainesektsioonis on toimunud 5 koosolekut. Ühiselt on planeeritud ja
analüüsitud toimunud tegevusi. Ühisel arenguseminaril koolivaheajal veebruaris
planeeriti järgmiseks õppeaastaks rakendada projektõpet 1. klassis ja lepiti kokku,
milliseid teemasid projektipõhiselt käsitleda, et saavutada õppekavas nõutavad
õpitulemused ja pädevused. Teisel õppepäeval kevadvaheajal, aprillis, toimus klassivälise
lugemise nimekirjade kaasajastamine ja kooskõlastamine emakeele aineõpetajatega.

Terje Pink
ainesektsiooni esimees

52

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

REAAL- JA LOODUSAINETE AINESEKTSIOON

Kristi Suppi – matemaatika, ettevõtlikkusõpe, majandusõpe, sektsiooni esimees
Marika Kohv – matemaatika
Mare Vlassov - bioloogia, keemia
Rein Karjane – füüsika
Vaike Somelar- geograafia

Õppeaasta peaeesmärk ja alaeesmärgid:
Ainesektsiooni peaeesmärgiks on töö andekate õpilastega: teha tööd sihtgrupiga, kes esindavad
kooli erinevatel ülelinnalistel üritustel. Alaeesmärkideks olid:
1. Toetada keskmisest andekamate õpilaste arengut.
2. Toetada nõrgemate õpilaste arengut.
3. Kujundada hooliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse ja oskus teha koostööd.
4. Korraldada erinevaid üritusi õpilaste loovuse ja võimete arendamiseks ja esinemiseks.
5. Osaleda ülelinnalistel ja piirkondlikel konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel.
6. Korraldada ekskursioone, õppekäike, ühiskülastusi õpilaste silmaringi laiendamiseks ja huvi
äratamiseks.
7. Analüüsida regulaarselt tegevusi.
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8. Avaldada artikleid meedias.
9. Jagada kogemusi kolleegidega.

Eesmärkide ja tegevuste täitmine, analüüs
Osaletud on olümpiaadidel, konkurssidel, aidatud nõrgemaid ja toetatud andekamate arengut,
organiseeritud ning osaletud üritustel vastavalt võimalustele.

Korraldatud üritused, osaletud üritused
12. oktoobril 2017 - 9. klassi õpilasega (Jane Haas, Milena Simane, Katherin Reet Sisask ja
Cathy Karu) osaleti ettevõtlusõppe raames Haridusfestivalil Haapsalus.
9. detsember 2017 – vabariikliku mini-, õpilasfirmade ja koolide töötubade laadapäeva
„Jäärmark 2017” korraldamine. Korraldustoimkonnas Milena Simane (projektijuht), Katherin
Reet Sisask ja

Jane Haas. Kogu 9.a klass koos klassijuhataja Anu Helemäega abiks

müügilaudade transpordil.

Katherin, Milena ja Jane auhindade laua juures
21. detsember – minifirmad ja klasside meeskonnad osalesid Pärnu Raeküla Kooli jõululaadal.
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16. jaanuar – Jäärmarki projektimeeskond ja parimate minifirmade esindajad preemiareisil
Tartu Ettevõtluskülas.

Vasakult Jane, Milena ja Katherin

26. jaanuar 2018 – 8. klassil külas mentor, Pärnu Haigla turundusspetsialist ja ettevõtja, Errit
Kuldkepp

10. veebruar 2018 – minifirmad vabariiklikul laadal Kristiinekeskuses

MF MagnetTorm (toode - magnetid)
Helander Taisson Toom
Gert Milpak
Rasmus Vabrit
Romeo Francis Thompson
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MF Paper & Pencil (toode - pliiatsihoidjad)
Gabriel Männe
Markus Saul
Johannes Kõiv
Gregor Rumm

MF MouseTrap (toode - arvutihiired)
Kristjan Makarenko
Andre Karbus
MF Vahutav Vann (toode - vannipallid)
Lilly Meigo
Kai-Riin Klemmer
Carolyn Juske

Mf CEMET (toode - ehted)
Marleen Tohver
Carmen Naudi
MF O.K.I (toode – ajalehtedest pastapliiatsid)
Indrek Umb
Oleg Burakov
Karmo Ots

Koolis tegutses ka MF One Pun (ehted) - Mari-Liis Holm ja Maia Pärnpuu), aga nemad laadal
ei osalenud.
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16. aprill – Minifirmade konkurss Valgas. Osales MF MagnetTorm.
16. - 20. aprill – Reaalainete nädala raames toimusid matemaatika viktoriin, minifirmade
müügipäev ja keemia katsed.
Õpilaste parimad tulemused:

Matemaatika
5. klass
Olavi Lumberg

matemaatikavõistlus Nuputa – 8. koht, õp Marika Kohv
Känguru

–

490.

koht

(4764-st)

–

õp

Marika

Kohv

matemaatikaolümpiaadi linnavoor – 18. koht, õp Marika Kohv
Markkus Oliver Ollo

matemaatikavõistlus Nuputa – 8. koht, õp Marika Kohv

6. klass
Sten-Rasmus Meri

matemaatikavõistlus Nuputa – 8. koht, õp Marika Kohv
Känguru – 680. koht (4764-st), õp Marika Kohv

Rauno Laas

matemaatikavõistlus Nuputa – 8. koht, õp Marika Kohv
matemaatikaolümpiaadi linnavoor–27.-29. koht, õp Marika Kohv

7. klass
Jessica Turk

olümpiaadi piirkonnavoor – 17. - 19. koht, õp Marika Kohv
kooliolümpiaad

–

1.

koht,

õp

Marika

Kohv

matemaatikavõistlus Nuputa – 10. koht, õp Marika Kohv
Robin Pärn

kooliolümpiaad

–

2.

koht,

õp

Marika

matemaatikavõistlus Nuputa – 10. koht, õp Marika Kohv
Rando Kaur

kooliolümpiaad – 3. koht, õp Marika Kohv

Leonhard Enkvist

matemaatikavõistlus Nuputa – 10. koht, õp Marika Kohv

Mirja Pärnpuu

Känguru – 1752. koht (3389-st), õp Marika Kohv
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8. klass
Rasmus Vabrit

olümpiaadi piirkonnavoor – 10. koht, õp Kristi Suppi
kooliolümpiaad

–

3.

koht,

õp

Kristi

Suppi

Känguru – 166. koht (3389-st) (Noor Teadur), õp Kristi Suppi
Maia Pärnpuu

olümpiaadi piirkonnavoor – 16. - 18. koht, õp Kristi Suppi
kooliolümpiaad – 1 .- 2. koht, õp Kristi Suppi

Helander Taisson Toom

olümpiaadi piirkonnavoor – 21.-23. koht, õp Kristi Suppi
kooliolümpiaad – 1. - 2. koht, õp Kristi Suppi

9. klass
Cathy Karu

kooliolümpiaad – 1. koht, õp Marika Kohv

Karolin Klaanberg

kooliolümpiaad – 2. - 3. koht, õp Marika Kohv

Lauri Laud

kooliolümpiaad – 2. - 3. koht, õp Marika Kohv

Sten-Andris Kaur

Känguru 459. koht (2365-st), õp Marika Kohv

Keemia
Rasmus Vabrit

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 21.-23. koht, õp. Mare Vlassov

Ettevõtlusõpe
Vabariikliku minifirmade konkursi finalistid – minifirma MagnetTorm koosseisus (Helander
Taisson Toom, Gert Milpak, Rasmus Vabrit, Romeo Francis Thompson). Eripreemia kui
parima ekspordipotentsiaaliga firma.

Kristi Suppi
ainesektsiooni esimees
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KEHALISE KASVATUSE AINESEKTSIOON

Liivi Alekõrs – kehaline kasvatus, sektsiooni esimees
Age Peda - kehaline kasvatus
Uko Kõrge – kehaline kasvatus
Ulrika Pärn – tennis
Merle Pruul – tennis
Indrek Joost – jalgpall
Mart Paumäe - jalgpall

Õppeaasta peaeesmärk: selgitada õpilastele kehalise aktiivsuse tähtsust nende tervisele ja
regulaarse liikumisharrastuse vajalikkust.
Alaeesmärgid:
-

Omandada liikumiseks vajalikud liikumisoskused.

-

Arendada, jälgida ja analüüsida oma kehalisi võimeid.

-

Aidata kaasa, et õpilane oleks kehaliselt ja vaimselt aktiivne nii tunnis kui ka vabal ajal.
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Osaletud võistlused ja saavutatud tulemused:
20. september

Murdmaajooks Niidupargis. Osales 47 õpilast.

Parimad tulemused:

Egert Pootsik 7.a klass I koht,
Mia Maarja Tali 3.c klass II koht,
Grettel Narruskberg 5.b klass II koht,
Mairon Lelov 4.a klass III koht.

25. – 28. september

Spordinädal „Liikuv kool“

Spordinädala raames toimusid sõudeergomeerti-, jalgpalli, - ja tennise võistlused, osaleti ka
ülelinnalisel pendelteatejooksul.
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26. september

Koolidevaheline pendelteatejooks. Osales 55 õpilast.
3. klass saavutas III koha. Võistkonnas: Triinu Vaher, Melissa
Vatko 2.a klass, Kerstin Kurimski, Emilia Kaup, Uku-Ander Paas,
Kregor Tallinn, Oskar Hein, Merit Lelov, Siim Riis, Gerdo Jürgens,
Adrian Orobko, Kaur Krister Tali 3.a klass, Raien Lahe, Signy
Mäevälja, Mirtel Kadarik 3.b klass, Richard Järvmägi, Katre
Kaldas, Retlyn Anett Kaup, Kaisa Küpar, Mia Maarja Tali 3.c klass.

5. oktoober

Koolide orienteerumine Rannapargis. Osales 43 õpilast.
Eke-Tormis Pikk 7.a klass II koht
Janek Vendelin 7.a klass III koht
Lii Greete Toomiste 7.a klass II koht
Merilin Lumera 7.b klass III koht
Üldkokkuvõttes koolile III koht.

30. oktoober

Klassidevahelised rahvastepallivõistlused (4.-5. klassi tüdrukud).
Osales 39 õpilast. 5.a ja 5.d klass I koht, 5.b klass II koht, 4.b klass
III koht, 4.a ja 4.c klass IV koht.

8. november

Ülelinnalised rahvastepallivõistlused (4.-5.kl. tüdrukud) Pärnu
spordihallis. Saavutati V koht.

9. november

Ülelinnalised rahvastepallivõistlused (4.-5. klass poisid) Pärnu
spordihallis. Saavutati III koht: Jaan Aiaots, Martin Mäe, Virgo
Mitt 5.a klass; Reigo Lehtsaar, Mairon Lelov, Joosep Limberk,
Martin Neppo, Marko Mardiste 4.a klass

22, 23, 29. november

Klassidevahelised võimlemisvõistlused (3, 4, 5. kl tüdrukud).
Osales 71 õpilast.
I koht: Melinda Tsimmer 3.a, Hanna-Mirell Sinivee 4.b, Lisandra
Aaslaid 5.d
II koht: Mia Maarja Tali 3.c, Brith Eliis Tähiste 4.b, Kerlin Rüütli
5.b
III koht: Katre Kaldas 3.c, Ragne-Riin Pootsik 4.c, Lisett Ilves 5.b
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7. detsember

Koolide

võimlemise

meistrivõistlused

Pärnu

spordihallis.

I koht: Ramona Pajusaar, Raien Lahe 3.b klass; Tanner Tilk 4.b
klass
II koht: Katre Kaldas 3.c klass, Uku-Ander Paas 3.a klass, Roven
Hurt

4.b

klass,

Lisandra

Aaslaid

5.d

klass

III koht: Mia Maarja Tali 3.c klass, Siim Riis 3.a klass, Brith Eliis
Tähiste 4.b klass.
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13. detsember

Võrkpalli Pallilahing (ülelinnaline).
II koht: Gerdo Jürgens, Oskar Hein, Karl-Mattias Lage, Adrian
Orobko, Siim Riis, Kaur Krister Tali, Kregor Tallinn 3.a klass;
Richard Järvmägi 3.c klass.

30. jaanuar

Koolidevahelised rahvastepallivõistlused (4. klassi tüdrukud).
II koht: Laura Sõstar, Noora-Mia Värbu, Brith Eliis Tähiste,
Elisabet Saue, Elisabet Smirnov, Hanna-Mirell Sinivee 4.b klass;
Ragne-Riin Pootsik 4.c klass; Kadi Lõhmus 4.a klass.
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31. jaanuar

Maakonna meistrivõistlused rahvastepallis (4. klassi poisid).
II koht: Reigo Lehtsaar, Marko Mardiste, Martin Neppo, Joosep
Limberk, Mairon Lelov, Kennerd Melts 4.a klass; Tanner Tilk 4.b
klass; Egert Adamson, Karl-Erk Hallik 4.c klass.

8. veebruar

Pärnu koolinoorte Võrkpalli Kooliliiga MV
III koht: Tauno Kaare, Kevin Melts, Merko Mere 9.a klass; Devon
Lopp, Kevin Smagin 9.b klass; Egert Pootsik 7.a klass; Eke Tormis
Pikk 7.c klass.

19. veebruar

Võrkpalli Pallilahingu finaalturniir Tartus. Saavutati 4. koht.
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20. veebruar

Ülelinnalised

rahvastepallivõistlused

(1.-3.

kl

poisid).

Saavutati 6. koht.
21. veebruar

Ülelinnalised rahvastepallivõistlused (1.-3. kl. tüdrukud). Saavutati
II koht: Merit Lelov 3.a; Kleer Narruskberg 3.b; Retlyn Anett Kaup,
Kristin Tohv, Mia Maarja Tali, Lorelly Toomsalu 3.c; Annabel
Männik, Liis Marii Rei 2.a

8. märts

Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlused Kohilas (1.-3. klass).
Saavutati III koht: Merit Lelov 3.a; Kleer Narruskberg, Grete Liis
Jõesaar 3.b; Retlyn Anett Kaup, Kristin Tohv, Mia Maarja Tali,
Lorelly Toomsalu 3.c; Annabel Männik, Liis Marii Rei 2.a.

27. märts

Koolidevahelised korvpallivõistlused (6.-7. klassi poisid).
Saavutati 5. koht.

11. aprill

Koolidevahelised kombineeritud teatevõistlused (1.-3. klass).
2. kl. – 5. koht, 3. kl. – 5. koht.

9. mai

Ülelinnalised

jalgpallivõistlused

(1.-3.

klass).

Saavutati III koht: Sten-Erik Palu, Adrian Orobko, Merit Lelov,
Uku-Ander Paas, Siim Riis, Oskar Hein, Kregor Tallinn, Gerdo
Jürgens 3.a klass.
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14. mai

Ülelinnalised jalgpallivõistlused (6.-7. klass).
Saavutati III koht: Oskar Pulst, Andreas Põld 6. klass ; Eke
Tormis Pikk, Janek Vendelin, Egert Pootsik, Rando Kaur, Markus
Kurtsev, Markus Laev, Carl-Edgar Vuht, Leonhard Enkvist 7.a
klass.

23. mai

Pärnumaa Noorte kergejõustiku meistrivõistlused.
Oskar Pulst 6. klass 800 m jooksus II koht.

31. mai

Ülelinnalised kergejõustikuvõistlused (3.-4. klass).
Mia Maarja Tali 3.c 60 m jooksus III koht
Melissa Vatko 2.a kaugushüppes III koht
Annabel Mägi 4.b palliviskes III koht
Marc Räni 4.a kaugushüppes I koht
Võistkondlikult: 3. kl. – I koht.

1.mai

Raeküla kooli meistrivõistlused tennises.
Tublid: Kristelle Järvmägi 1.a; Liis Marii Rei 2.a; Uku-Ander Paas,
Emilia Kaup 3.a; Mairon Lelov , Kadi Lõhmus 4.a; Karoli Küpar,
Diana Rei 5.a.

66

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018
7. juuni

Projektipäevade

raames

korraldati

1.-5.

klassi

õpilastele

spordipäev. Tegevused: rahvastepall, teatevõistlused, pesapall,
erinevad liikumismängud, jalgpall.

12. juuni

Parimate kooli sportlaste vastuvõtt Perona bowlingus, kus tähistati
üheskoos tegusat spordiaastat ning jagati tunnustust parimatele.

Liivi Alekõrs
ainesektsiooni esimees
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KEELTE AINESEKTSIOON

Ainesektsiooni liikmed:
-

Agita Keerd – saksa keele õpetaja, ainesektsiooni esimees

-

Kärt Jakobson – inglise keele õpetaja

-

Anu Helemäe – eesti keele õpetaja

-

Tiina Saamot – inglise keele õpetaja

-

Aeliita Kask – vene keele õpetaja

-

Kersti Koppel – inglise keele õpetaja

Peaeesmärk: Võimekamate ja andekate õpilastega töö suurendamine.
Keelte ainesektsiooni eesmärgid 2017/2018 õppeaastal:
1. kujundada ja arendada õpioskusi ja -motivatsiooni;
2. pöörata tähelepanu õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele;
3. tõsta oma kutse- ja erialast kvalifikatsiooni;
4. kasutada aktiivselt IKT-vahendeid ja aktiivõppe meetodeid;
5. teha koostööd teiste ainesektsioonidega;
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6. läheneda õpilastele individuaalselt;
7. märgata ja toetada andekust, mitmekesistada õppetegevust;
8. tagada põhjalik ettevalmistus põhikooli lõpueksamiteks;
9. valmistada õpilasi ette aineolümpiaadideks ja erinevateks õpilaskonkurssideks;
10. süvendada koostööd kolleegidega ühistes projektides.
Ainesektsiooni tööplaan ja saavutatud eesmärgid:
Kuupäev

30.08.17

12.09.17

21.09.17
22.09.17

26.09.17

10.10.17
11.10.17

03.11.17

Üritus

Keelte ainesektsiooni
koosolek

Vastutaja/osaleja Tulemus/hinnang
SEPTEMBER

Agita Keerd

Saksa keele õpetajate
aineühenduse koosolek
Agita Keerd
Sütevaka
Humanitaargümnaasiumis
Emakeeleõpetajate
aineühenduse koosolek
Anu Helemäe
Vanalinna Põhikoolis
Keelte ainesektsiooni
Agita Keerd
töökoosolek
Euroopa keelte päev
Näitus „Meie pere
Ainesektsioon
keeled“, nutiviktoriin
koostöös
Euroopa keelte teemal,
raamatukoguga,
sõnaraamatute näitus,
kodunduse ja
õunapiruka küpsetamine
majanduse
„Mis viib keele alla?“,
õpetajatega
ühislaulmine hr Ohlhoffi
juhendamisel
OKTOOBER
Vene keele konkurss
„Meie Pärnu“ Koidula
Aeliita Kask
gümnaasiumis
Infootsingu võistlus
Aeliita Kask
Anu Helemäe kui
Gulliver
lapsed leiame
NOVEMBER
Linna saksa keele
õpetajate koolitussõit
Agita Keerd
Põlva gümnaasiumi
69

Keelte ainesektsiooni
tööplaani
arutamine ja Euroopa
keeltepäeva planeerimine

Aineühenduse tööplaani
koostamine, ülesannete
jagamine
Tööplaani koostamine
Euroopa keeltepäeva
programmi arutelu

Esitlus saadetud

Tutvuti gümnaasiumiga,
toimus koolitus
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21.11.17

Draamakonkurss

„Koidulauliku valgel“

16.01.18

23.01.18

24.01.18

Anu Helemäe ja
7.b

Anu Helemäe

JAANUAR
Võõrkeelte võistlussari
8.-9. klassi õpilastele
Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumis Kärt Jakobson,
(inglise keel –
Tiina Saamot
kuulujuttude rääkimise
mäng ja häälimise
võistlus)
Inglise keele õpetajate
Kärt Jakobson
aineühenduse koosolek
Võõrkeelte võistlussari
8.-9. klassi õpilastele
Pärnu Sütevaka
Aeliita Kask
Humanitaargümnaasiumis
(vene keel –
sõnavaramängud)

26.01.18

Saksa keele aineühenduse
koosolek Pärnu
Keskraamatukogus

Agita Keerd

30.01.18

Emakeeleolümpiaad

Anu Helemäe
(Cathy Karu, 9.a)

05.02.18

„Veebikeskkonnad keele
õppimiseks“
Urmas Rist, Andree
Sillari, Reijo
Tairon Toom, Marten
Heinmets,
Karel Mitt vanema
vanuserühma I-III koht;
lisaks Urmas Rist
vanema rühma
silmpaistvaima
noornäitleja diplom.

Võõrkeelte võistlussari
8.-9. klassi õpilastele
Pärnu Sütevaka
Agita Keerd
Humanitaargümnaasiumis
(saksa keel – Varia)
VEEBRUAR
Aastapäeva etendus
Võõrkeelte võistlussari
9.ab klass,
8.-9. klassi õpilastele
Anu Helemäe,
Pärnu Sütevaka
võõrkeelte
Humanitaargümnaasiumis
õpetajad
(viktoriin võõrkeelte
teemal)
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Võistkond:
Teven Palmsaar 9.b, Ville
Kristjan Vool 9.b, Cathy
Karu 9.a, Sten-Andris
Kaur 9.a; 1,5 punkti 6.,7.
koht

Võistkond: Milena
Simane 9.a, Oleg
Burakov 8., Rasmus
Vabrit 8., Helander
Taisson Toom 8.; 4
punkti, III koht

Võistkond: Mari-Liis
Holm 8., Maia Pärnpuu
8., Johannes Kõiv 8.,
Cathy Karu (9.a); 6
punkti I koht
Võistkond: Mari-Liis
Holm 8., Maia Pärnpuu
8., Johannes Kõiv 8.,
Cathy Karu (9.a); 1 punkt,
kokku V-VI koht

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018
MÄRTS
Inglise keele olümpiaad:
4.a Alex Kovaljov
4.c Karl-Erik Hallik
5.a Kristjan-Endrik Talts
5.b Annabel Haas
6. Rauno Laas
8.a Gregor Koodi
7.b Mirja Pärnpuu
8. Maia Pärnpuu
9.a Sten-Andris Kaur
9.b Madis Malm
Vene keele olümpiaad:
6. Sten Rasmus Meri
7.a Jessica Turk
7.b Sirly Miländer
8. Lilly Meigo
Saksa keele olümpiaad:
6. Liisi Mets
8. Maia Pärnpuu
9.a Cathy Karu

05.-09.03.18

Võõrkeelte nädal

Võõrkeelte
õpetajad

Erinevate keelte
kuulamisülesande
parimad:
7.c Eke Tormis Pikk 8 p.
8. Gabriel Männe 8 p.
9.a Milena Simane 6 p.
Tauno Kaare 6p.
Sõna Snäkk vene keeles
6. Sten Rasmus Meri
Tobias Varik
Sõna Snäkk eesti keeles
Võitjad:
7.a Jessica Turk ja Egert
Pootsik
Eriauhind noorimatele:
Sten Rasmus Meri ja
Rauno Laas
Eriauhind neile, kes
varem polnud mänginud:
Tauno Kaare ja Alex Pära
Saksa keele maatundmise
viktoriin:
1. koht MVM
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2. koht Marleen ja sõbrad
3. koht XO-XO ja AKM
Õpetajad: hr Gert Köösel
Võõrkeelte nädala
kombineeritud viktoriin
„Kuulsused“:
1. koht 8.kl. poisid:
Helander Taisson Toom,
Rasmus Vabrit, Oleg
Burakov, Johannes Kõiv
2. koht 9.a Milena
Simane, Sten Andris
Kaur, Cathy Karu, Alex
Pära
3. koht 7.a Leonhard
Enkvist, Sandro
Kovaljov, Marcus Koger,
Mari-Liis Holm
14.03.18
09.03.18

Emakeelepäev
Kirjandusviktoriin
Saksa, inglise ja vene
keele olümpiaad
(koolivoor)

Anu Helemäe
Anu Helemäe
Agita Keerd
APRILL

03.04.18

Saksa keele
linnaolümpiaad 8. ja 9.
klassi õpilastele

Agita Keerd
MAI

03.05

18.05
Juuni
Aastaringsed
projektid
Kokkuvõte
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8. klassi õpilane Maia
Pärnpuu pidi osalema, aga
jäi haigeks.
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KAUNITE KUNSTIDE JA SOTSIAALAINETE AINESEKTSIOON

Ainesektsiooni juht: Riita Tõniste (direktori asetäitja noorsootöö alal-huvijuht; inimese- ja
karjääriõpetus)
Ainesektsiooni liikmed:
-

Sirle Sikk (muusika)

-

Tiiu Künnapas (muusika)

-

Tiiu Pärnits (tants, võimlemine)

-

Agne Jepiselg (käsitöö ja kodundus)

-

Jane Liiv (ajalugu ja ühiskonnaõpetus)

-

Eliis Truuman (ajalugu ja ühiskonnaõpetus)

-

Tiina Niin (kunstiõpetus, eesti keel, hariduslike erivajaduste õpilaste koordinaator
(andekad õpilased))

-

Eduard Kakko (töö- ja tehnoloogiaõpetus)
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Aasta tegevuses juhinduti kooli põhiväärtustest, kooli arengukavast ja Pärnu haridusvaldkonna
(2018) prioriteetidest.
Õpilase individuaalse, vaimse ja sotsiaalse arengu toetamine:
Tervist edendavate tegevuse hulgas viidi ellu projekt: „Suhkur – sõber või vaenlane?“
Õnnestus kogu koolipere tähelepanu pöörata magusatarbimise probleemile. Suurenesid õpilaste
teadmised suhkrute olemusest ja nende mõjust kehale. Õpilasi abistas ettekanneteks õpetaja R.
Tõniste. Eriti õnnestunuks saab lugeda suhkruvabade toitude valmistamist õpilaste poolt
õpetaja Agne Jepiselg juhendamisel ja degusteerimist, mis andis maitseelamuse enamusele
õpilastest. Üllatunud ei olnud üksnes õpilased, vaid ka õpetajad.

Pärnu linna koolinoorte 7. orienteerumispäeva korraldamiseks kirjutati taotlus Pärnu linna
noorsooprojektidesse, mille korralduseks saadi 600€. Orienteerumine toimus 1. juunil 2018.
Pärnu rannapargis, kus osales 710 õpilast Pärnu linna kolmest koolist (Mai ja Rääma). Päeva
kordamineku eest seisis õpetaja Anneli Kõrge. Soov on tuua orienteerumine tagasi Raeküla
metsa, kuid siis on ka kindel, et osalejaid on poole vähem. Mõtetes on olnud ka orienteerumise
asendamine mingi teise tegevusega.
Ülemaailmsel toidu päeval korraldatud võistlusmängu „Maailma Köök“ võitis 9.a võistkond,
2. koha sai 4.c võistkond ja 3. koht läks 9.a 2le võistkonnale. Mängu koostas õpetaja Jane Liiv.
Teadliku kodaniku kasvatuse eesmärgil osales 6. klass Lääne Päästekeskuse programmis
„Kaitse end ja aita teist“, mille raames toimus aprillikuus kolm koolitust (esmaabi,
ohuolukordade lahendamine, seaduskuulekus) kogu klassile. Ohutuslaagris Jõulumäel osales 6-
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liikmeline võistkond 8 asemel, sest kaks liiget olid haigestunud. Õpilasi saatis õpetaja Uko
Kõrge.
Jätkus koostöö AIDE autokooliga (hr Sule) jalgratturi juhilubade taotlemiseks. 18. aprillil
toimunud teooria- ja sõidueksamil omandas jalgratturi juhiloa 46 4. klasside õpilast.
9. klasside karjääriõpetuses tutvuti Töötukassaga ja osaleti töötoas, mida viis läbi Merili
Tasane. Teemaks oli tööturgu reguleerivad õigusaktid koos töötamise ja tööotsimise
võimalustega. Kohtuti kõikide Pärnu gümnaasiumide juhtidega. Õpilastel oli võimalus viibida
üks koolipäev teda huvitavas gümnaasiumis. Viisteist õpilast kasutas võimalust olla
õpilasvarjuks Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Õpilased peavad kasulikuks taolisi päevi, sest
nii saavad nad end tunnetada nimetatud keskkondades. Töövarjupäeval viibis 16 õpilast (47st),
mis on eelmise aastaga tunduvalt väiksem (siis ei osalenud ainult 8). Passiivsuse põhjuseks oli
oletatavasti mugavus. Pole ju kohustust. Töövarjupäeval käinud tutvustasid kaaslastele, mida
nad nägid ja õppisid sel päeval. Samuti, mida nad enda kohta teada said.

2017/2018 õa kooli eesmärkide osas:
1. Õpilaste õpioskuste arendamisel keskenduti eriti funktsionaalse lugemisoskuse
arendamisele organisatoorsetest ja korralduslikest juhistest arusaamise kaudu. Õpetati
sündmuse

juhtimise

oskust.

Kunstitundides

õpilased

illustreerisid

emakeelepäeva

loovkirjutamise konkursitöid. Emakeeletundides käivitati õhtulugemise projekt (4.b ja 9.b), kus
õpilased lugesid iga tööpäeva õhtul 30 minutit vabalt valitud raamatust või internetiartikleid.
Algul kummalise lisatööna tundunud kohustus võeti õpilaste ja ka nende vanemate poolt väga
hästi vastu. Saadi positiivset tagasisidet. Kasutusele võeti lugemisvara soovitusnimekiri 1.-9.
klassi õpilastele.
2. Digitaalsete õppematerjalide kasutamine – muusikaõppes on igapäevaselt kasutusel
erinevad internetikeskkonnad (nt. YouTube, Eesti Rahvusringhääling jt); ka tantsude õppimisel
on kasutusel YouTube ja tantsorganisatsioonide kodulehed; ajaloos, ühiskonna- ja
inimeseõpetuses olid kasutusel enim Kahoot, Quizizz, Youtube’ videod, töölehed
GoogleDoc’s, esitluste tegemine PowerPointis, Canvaas, jms.
Kunstis on aasta jooksul kasutatud mitmeid digivahendeid, näiteks Youtube-st otsisid õpilased
õpetaja suunamisel videosid selle kohta, kuidas joonistada inimest, nägu, maja, loomi vms.
Lisaks näidati mitut õp Indrek Raudsepa tehtud videot, nt kunstiajaloost või mõne konkreetse
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kunstiteema kohta. 8. klass nägi ka kunstnik Barb Zimmermanni videot sellest, kuidas värviliste
paberitega „maalida“.
3. Järgiti Eesti rahva – ja kooli traditsioone järgmiste sündmustega:
Õppeaasta avaaktusel Pärnu Kontserdimajas oli saal rahvast täis. Esimest korda alustati
õppeaastat üheskoos kogu kooliga, mis toetas „meie-kooli“ tunnet. Oli palju lapsevanemaid
ning tundus, et peaaegu kõik õpilased olid kohal. Arenguruumi on kooliuusikute distsipliini
saavutamisel.
Jõuluhommikutel esinesid jõuluvanale kõik 1. –5. klassid. 6.-9. klasside aktus-kontserdil
esinesid 5.b klassi tütarlaste ansambel, poiste- ja lastekoor ning flöödiansambel. Jätkuvalt
juurutatakse ühislaulmise traditsiooni.
Koostöös klassijuhatajatega juhendati õpilasi kadri- ja mardipäeva esinemisteks. Aktuskontserte korraldati kokku 17.
Teist aastat järjest toimus kevadkontserdi asemel kaks kontserti: Raeküla kooli tantsukontsert
(3. mai) ja kontsert „Lase valla lauluviis“ (23. mai). Kontserdid olid suurepärased. On kõlanud
arvamusi, et laulu ja tantsu kontserdid võiks olla koos, kuid selline korraldus on lubanud
pingevabamat korraldust, kuna pole vajadust vahetada rahvarõivaid ja koorirõivaid. Pidevalt on
toimunud kollektiivide rõivaste täiendamine. Pealegi Vanakooli keskuse saal jääks väikeseks
ning kava läheks väga pikaks. Vähetähtis pole ka õpilaste järelevalve küsimus kõrvalruumides.
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Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine – mälumängusari „EV 100“ oli planeeritud igas
kuus üks kord 6.-9.klassidele ja Eesti Vabariigi aastapäeva viktoriin toimus 23. veebruaril
kõikides klassides.

Esimest korda oli planeeritud kontsertide sari partnerkoolidega. 26. jaanuaril oli kolme
mereäärse kooli ühine kontsert „Kallis on maa, kus elame!“ Raekülas, 23. märtsil oli
Laulasmaal kontsert „Mu kodu on mu kindlus“, 5. aprillil toimus Muhus. Kõik kontserdid olid
suurepärased ja ilus kingitus Eesti Vabariigile. Avardunud esinemisvõimalus innustas õpilasi.
Esinejad jäid väga rahule kontsertreisidega. Arenguvõimalus on ühiste töötubade vms
korraldamises, mis võimaldaks õpilastel ja õpetajatel üksteisega rohkem tutvuda ning suhteid
arendada.
Meie kooli Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktus Strandi Jurmala saalis oli emotsionaalne.
Esinesid 1.b ja 5.-7. klasside tantsurühmad, ühe- ja kahehäälne mudilaskoor, poiste- ja
lastekoor. Lõppnumbrina esitati „Mu isamaa armas“, kus olid tegevad kõik esinejad ja lisandus
veel ka orkester. Anti võimalus huvialakoolides õppivatele õpilastele näidata oma oskusi meie
muusikalistes numbrites. Traditsiooniliselt esinesid ka lõpuklasside õpilased.
Organiseeriti kolme mereäärse kooliga ühine kunstinäitus „Minu Eesti“ märtsikuus Raekülas,
aprillis Muhus ja mais Laulasmaal. Igast koolist oli näitusele esitatud 15 kunstitööd.
Mudilas-, poiste- ja lastekoor osales Pärnumaa laste laulupeol „Õnn on peidus minu
kodus.“(2.06.2018) Vallikäärus. Laulupidu oli väga tore ja meeldis õpilastele.
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Toimus Eesti Vabariigi 100nda aastapäeva plakatite konkurss ja valminud tööde
eksponeerimine kooli fuajeedes. Vanakooli keskuses eksponeeriti õpilastöid „Sügis meis ja
meie ümber“ novembris ja jaanuaris „Öine linn“.

Kooli 23. solistide konkursist osavõtuks valmistus 33 õpilast. Esimeste klasside arvestuses
võitis Sille Kägo (1.a), 2. klasside arvestuses Merit-Emilie Bräutigam (2.b), 3. -5. klasside
arvestuses sai I koha Olavi Lumberg (5.a) ja 6. -9. kl – Mari-Liis Holm (8. kl). Kahjuks on
vanemaid õpilasi konkurssidel osalemas ikka jätkuvalt vähe. Algul on neid, kes kavatsevad
osaleda, enam, aga kahjuks kavatsuseks see jääbki.
4. Tegevuste elluviimine andekate õpilastega – osaleti Pärnu linna koolinoorte viktoriinist
„Meie Pärnu“ 5-liikmelise võistkonnaga; pidev kunstitööde väljapanek koolimajas; 23.
solistide konkursi korraldamine; 6 õpilasest koosneva rühma (4.b)

osavõtt Eesti II

meistrivõistlustest line-tantsus, kus saavutati II koht; Pärnumaa 14. muusikaviktoriinist osales
võistkond (Mari-Liis Holm, Maia Pärnpuu, Sirly Miländer), kus jäädi 12 koolist 9ndale kohale;
osaleti ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoorus, kus olid järgmised tulemused: 9. klass - Lauri Laud
7.-9. koht, Kertu Limberk 10. koht, Sten-Andris Kaur 13. koht; 8. klass - Johannes Kõiv 9. koht
(18-st); 7. klass - Urmas Rist 10.-11. koht (25-st); 6. klass - Märtin Muhu 23. koht, Tobias Varik
28. koht, Rauno Laas 33. koht; kunstiolümpiaadil Helander Taisson Toom (8. kl) ja Merit Lipp
(9.b) jäid viimastele kohtadele, sest õppisid suuresti iseseisvalt, kuna õpetaja korraldas ja hindas
nii piirkondlikku kui ka riiklikku kunstiolümpiaadi.

Riita Tõniste
ainesektsiooni esimees
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TUNNIVÄLINE TEGEVUS
Koolis töötas 37 erinevat huviringi, mida juhendas 19 ringijuhti.
VALDKOND
Loodusteadused

RINGI NIMETUS
Loodusring (3.- 4. kl)

ÕPETAJA
Kaja Lillipuu

Matemaatika,
mõttemängud

Loovus (1.b)

Kersti Kirsipuu

Loovus (1.c)

Enel Telve

Muusika, kunst

Lastekoor (5.- 9. kl)
Poistekoor (2.- 6. kl)
2-häälne mudilaskoor (2.- 4. kl)
1-häälne mudilaskoor (1. kl)
5.B tütarlaste ansambel
Solistiõpe (1. kl)
Solistiõpe (2.- 9. kl)

Sirle Sikk
Sirle Sikk
Tiiu Künnapas
Tiiu Künnapas
Sirle Sikk
Tiiu Künnapas
Sirle Sikk

Sport

Pallimängud (2.- 4.kl)
Tennis (1.a)
Tennis (7.a)
Tennis (3.a)
Jalgpall (1.a)
Jalgpall (3.a)
Jalgpall (5.a)
Jalgpall (7.a)
Sulgpall algajaile

Liivi Alekõrs
Pärn/ Pruul
Merle Pruul
Pärn
Indrek Joost
Indrek Joost
Mart Paumäe
Mart Paumäe
Anneli Kõrge

Tehnika, tehnoloogia

Informaatika (4.a)
Robootika (2.b; 2.c)
Robootika (3.c)

Kersti Koppel
Piret Oitsalu
Marjaliisa Umb

Üldkultuur (sh tants) 5. ja 7. kl rahvatantsurühm
T võimlemine (5.b)
Tants (4.b)
Tants (3.b)
Tants (2.b)
Line-tants
Muud huviringid

Ettevõtlusõpe (8. kl)
Ettevõtlusõpe (7. kl)
Ettevõtlikkusõpe (5.d)
Karjääri- ja ettevõtlikkusõpe (9.a)
Karjääri- ja ettevõtlikkusõpe (9.b)
Kodundusring (4.b)
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Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
Kristi Suppi
Kristi Suppi
Kristi Suppi
Riita Tõniste/ Kristi Suppi
Riita Tõniste/ Kristi Suppi
Agne Jepiselg
Riita Tõniste
huvijuht
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PROJEKTID
RAHVUSVAHELISED PROJEKTID
Sellel õppeaastal koolis õpilastele suunatud rahvusvahelistes projektides ei osaletud. Osaleti
aga kahe uue rahvusvahelise projekti ühisloomes ja kirjutamisprotsessis. Koos teiste Balti
riikidega kirjutati ja valmistati ette Nordplus projekti, mille taotlus rahuldati ja uuest
õppeaastast alustavad projektiga 6. klassid. Projekt kirjutati ekirju vahetades. Teise projektina
kirjutati Erasmus+ strateegilise koostöö õpirändeprojekt „Mind matters“. Projekti
ühiskirjutamine toimus 5.-9. veebruar Kiilis, Saksamaal. Osalesid arendusjuht Marjaliisa Umb
ja inglise keele õpetaja Kärt Jakobson.
Üheksal õpetajatel oli sellel õppeaastal võimalus osaleda aga õpirändeprojektis „Muutunud
õpikäsitus praktikas“, mis toimus oktoobri koolivaheajal (22.-29. oktoober, 2017). Õpirändes
osalesid Liilia Oberg, Pille Nurk, Pille Paulberg, Marjaliisa Umb, Kärt Jakobson, Agne
Jepiselg, Agita Keerd, Guido Lemvald, Age Peda. Õpirände eesmärgiks oli saada kogemusi
projektõppest ning näha kuidas integreeritakse digivahendeid õppetöösse.
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Kokkuvõte projektist pikemalt: https://parnuraekulakooliprojektid.wordpress.com/erasmusopetajad/opetajate-opiranne-muutunud-opikasitus-praktikas/
Avaldati

artikkel

Õpetajate

Lehes:

http://opleht.ee/2017/11/missugune-on-opikasitus-

barcelona-koolides/
Artikli kirjutasid arendusjuht Marjaliisa Umb ja direktor Liilia Oberg. Artikkel:
2014. aastal külastas meie direktor haridusjuhtide õpirände raames Barcelonat, kus
koolid kasutavad palju infotehnoloogiat, lõimitakse õppeaineid ja rakendatakse
projektõpet. Kuna meie kool osales Pärnu linna digipöörde projektis, siis olime Barcelona
koolide külastamisest väga huvitatud ning 22.–29. oktoobrini saigi meie õpiränne sinna
teoks.

Katalaanid

planeerisid

meie

õpirändesse

külaskäigu

nende

haridusministeeriumisse ja viie üldhariduskooli ning Blanquerna ülikooli külastuse.
Esimesel õpirände päeval külastasime Kataloonia haridusministeeriumi, kus võtsid meid vastu
IT-osakonna juhataja Jordi Vivianos ja Susan Rayne Dreger Cyca ning Ricard Garcia. Põgusale
maja tutvustamisele järgnes vestlusring, pärast mida tutvustasime Eesti haridussüsteemi ja
Pärnu Raeküla kooli õppekorraldust.
Külastasime Barcelonas üht algkooli, kaht gümnaasiumi, üht 12 klassiga „torukooli”, riigilt
toetust saavat erakooli ning Blanquerna ülikooli õpetajakoolituse eriala. Nähtud
üldhariduskoolides olid õppeained omavahel lõimitud ning õppeprotsessis taotleti üldpädevuste
omandamist.
Laialdane projektõpe
Projektitundides keskenduti teadlikult mingi probleemi lahendamisele. Esimene kool, mida
külastasime, oli saanud ülikooli raamatukogult oma kasutusse aia. Selle planeerimine anti
projektitööna õpetajatele ja õpilastele. Meie sealviibimise ajal olid neil mullaga täidetud
peenrakastid juba kevadet ootamas. Teisal kavandasid 10–12-aastased õpilased aiale veesilma.
Ühed tegid kavandit, teised valmistasid samal ajal kirkade ja labidatega pinnast ette. Kolmas
rühm õpilasi oli ametis putukate hotelli loomisega. Eeskujusid otsiti internetist. Kõik õpilased
töötasid aktiivselt kaasa.
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Barcelona koolides on laialdaselt kasutusel rühmapõhine õpe ja projektõpe.
Teises külastatud koolis õnnestus meil näha veidi vanemate õpilaste loodud puhkenurka. Kogu
projekt algas planeerimisest ja kavandamisest, õpilased lõid joonised ja mõtlesid välja plaani,
seejärel pandi paika euroalustest tehtud pingid ja puitkastidest lauad. Puhkenurga korrashoiu,
taimede eest hoolitsemise jms eest vastutasid õpilased. Õpilastele pandi kõige eest hindeid.
Hinnati projektirühmade koostööd, töö tulemust, projekti esitlemist jne. Individuaalset
tagasisidestamist me selle õpirände ajal ei kohanudki.
Koole külastades õnnestus meil näha, kui erinevalt õpetatakse eri vanuseastmetes geomeetriat.
Nn lasteaiarühmades õpiti geomeetrilisi kujundeid käelise tegevuse abil või ruumis liikudes.
Rühm, kus oli 25 last, oli jaotatud neljaks. Üks grupp joonistas kastis suhkru peale õpetaja
näidatud kujundit, teine voolis paberile etteantud geomeetrilist kujundit, kolmas tegi pehmest
karvasest traadist samu kujundeid ja viimane kõndis maas olevatel joontel. Mõne aja möödudes
vahetasid lapsed nn töötuba.
Teises koolis oli vanematel õpilastel klassis viis töötuba. Ühes tegeldi kujundite teoreetilise
osaga (küljed, nurgad, ajalugu jne), teises pandi tasapinnalisi kujundeid kokku, kolmandas
ehitati ruumilisi kujundeid jne. Iga õpilane valis endale sobiva töötoa, tegutses vastavalt
tööjuhendile ja täitis töölehte. Mõne aja pärast vahetati töötubasid, kuni ring sai täis.
Vanemas kooliastmes nägime geomeetriatundi, kus ühes rühmas kasutati teema avamiseks
meilgi populaarset Geogebra rakendust. Teine rühm programmeeris samal ajal Scratchis. Igas
koolis hakkas silma, et iga õpilane teadis, mida temalt oodatakse. Kõige väiksemaid õpilasi
juhendas õpetaja, veidi vanemate puhul oli õpetaja pigem õpilaste partner. Kõige vanemate
tundi viis läbi paar aastat vanema klassi õpilane. Õpetaja jälgis tegevust eemalt ja oli abiks, kui
tekkisid küsimused.
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Õpikute asemel internet
Barcelonas tutvustati meile projekti mSchools, mis toetab mobiiltelefonile toetuvate õpetamisja õppimisviiside kasutamist. Lähemalt tutvustati meile õppimist toetavate rakenduste ja
keskkondade kogumist (veebi)keskkonda, mida võiks võrrelda meie Koolielu.ee portaaliga.
Praegu on mSchoolsi kogutud üle 840 rakenduse ja keskkonna. Õpetajal on lihtne filtreid
kasutades sealt endale vajalik rakendus või keskkond leida. Lisaks tutvustati meile võistlust
EduHack, kus õpilased võistlevad omavahel rakenduste loomises ja nende müümises
ettevõtjatele.
Meie külastatud koolides olid need veebipõhised õpikeskkonnad kasutusel ja see võimaldas
õpilastel pääseda õppematerjalidele ligi igal ajal ja igas kohas. Enim olid kasutusel Moodle ja
Google Classroom, mille kasutamise tugi tuli ministeeriumi tasandilt. Veidi harjumatuna
tundus esmapilgul kõikide tehnoloogiliste vahendite loomulik ja igapäevane kasutamine
õppetöös. Kuna õpikukomplektide hind on märkimisväärne, on paljud koolid teinud otsuse, et
odavam on soetada tahvel- või sülearvutid, mida saab kasutada mitu aastat. Arvuti kasutamine
õppevahendina paistis olevat neil täiesti tavaline. Barcelona koolides pole seetõttu
arvutiõpetuse tunde. Arvutiklassi kasutatakse eelkõige oma projektide probleemidele lahendusi
otsides.
Nii mitmeski koolis nägime lõimitud aine- ja keeleõppe meetodi kasutamist. Peamiselt tähendas
see, et õpetati ja õpiti inglise keeles. Kuna õpilased hakkavad Kataloonias õppima inglise keelt
juba 3–4-aastaselt, siis pole 13–14-aastastele mingi probleem omandada uut õppematerjali
võõrkeeles.
Mida eeskujuks võtta
IKT-d ei kasuta me vähem ega halvemini kui Barcelona koolid, aga kindlasti tuleb meil
suurendada projektõpet, ja seda igas vanuseastmes. Pikaajalised projektid ja iganädalased
projektõppetunnid annavad õpilastele võimaluse õppeülesannetega palju rahulikumalt ja
süvenenumalt tegelda. Meie koolis tuleks suurendada ka rühmapõhise õppe osakaalu –
tulemuse saamiseks peab iga rühma liige andma oma panuse. See suurendab õpilase vastutusja kohusetunnet. Rühmapõhisel õppel on ka see hea omadus, et õpilane saab täita rühmas mitut
rolli: olla rühma liider, tegevuse koordinaator, töötulemuste esitleja jne. Rühmapõhine õpe aga
eeldab ka ruumide ümberkorraldamist, et klass ei oleks nagu teater, kus õpetaja esineb õpilaste
ees.
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Me võiksime Eestis mõelda ka inglise keele õppele juba lasteaias, sest selles vanuses
omandavad lapsed uusi keeli kõige kiiremini. Tänu sellele kuluks koolis vähem aega
keeleõppele ja saaks muid aineid õppida suurema süvenemisega.
Täname SA Archimedest, kes kattis meie viie õpetaja reisikulud, ja vastuvõtjaid, kes meile väga
sisuka programmi kokku panid. Saime tunda suurt külalislahkust ja nägime suurt huvi Eesti
hariduskorralduse vastu.
Koolikorralduse eripära Kataloonias


Koolikohustuslikud on kõik lapsed, kes on jooksva aasta 31. detsembriks saanud
kolmeaastaseks. Põhiharidus omandatakse 16. eluaastaks. Edasi järgneb kaheaastane
ülikooliks ettevalmistus, mis ei ole enam kohustusliku hariduse osa.



Piirkonnas elab paljudest rahvustest inimesi ja koolides võib kuulda ca 200 keelt. Õppekeel
on siiski katalaani või hispaania keel. Katalaani keeles on võimalik koolis õppida alles 40
aastat, enne seda oli õppekeel hispaania keel.



Õppeaasta algab õpilastel alles septembri keskel, õpetajatel septembri alguses. Esimene
vaheaeg on jõuluvaheaeg. Vaheaegu ongi vaid kaks: talvine ja suvine.



Barcelonas asub laps õppima kodulähedasse kooli. Kui vanemad soovivad panna teda
mõnda mainekasse kooli, siis soetavad nad selle kooli lähedusse kinnisvara. See on viinud
kinnisvarahinnad tippkoolide ümbruses üles.



Koolivorm on vaid mõnes erakoolis.



Õpikute komplekt maksab 300–400 eurot, mistõttu on paljudes koolides õpikutest osaliselt
või täielikult loobutud. Selle asemel kasutatakse tahvleid või rüperaale, mille ostmine on
vanemate kohustus. Paberõpikutest loobumine on saanud eesmärgiks omaette.



Uueks trendiks hariduses on anda õpilasele täielik ligipääs igal ajahetkel õppematerjalile.
Peamiselt kasutatakse selleks koolides Moodle’i keskkonda või Google Classroomi.
Haridusministeerium toetab seda suundumust.



Infotehnoloogia vahendite kasutamine on lõimitud igapäevasesse õppimisse. IT kaudu
suheldakse, levitatakse õppematerjale, esitatakse kodutöid jne.



Õppeprotsessis domineerib pädevuspõhine õpetamine ja uue teadmise ning õppematerjalide
loomine. Oluline koht on projektõppel.



Püütakse hinnata tuleviku töökohtade vajadusi (STEM-meetod) ja korraldatakse õppimist
vastavalt sellele.
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Üha enam kogub piirkonnas populaarsust õpilaste loodavate rakenduste konkurss/festival.
Sellesse projekti on lõimitud nii digitaalsus kui ka ettevõtlus. Projekti moto on „Muuda
reegleid, muuda vahendeid ja muuda tulevikku!”.



Koolipäev algab vanematel õpilastel kell 8 ja noorematel kell 9, lõuna on 13–15 vahel ja
koolipäev lõpeb hiljemalt kell 17. Tunnid kestavad 60 minutit ja toimuvad paaristundidena.



Lapsevanemal on kohustus puhata suvel vähemalt üks kuu koos lastega. Samuti on õpilastele
suvevaheajaks palju organiseeritud tasulist tegevust (laagrid jne).



Turvalisuse tagamiseks on koolid suletud territooriumil ja vanem on kohustatud lapse kooli
tooma ja õppepäeva lõpul koju viima, kuni laps saab 14-aastaseks.



Projektõppes moodustatakse rühmad eri vanusega õpilastest, näiteks 1. ja 2. klassi või 3. ja
4. klassi õpilastest jne.
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EESTI SISESED PROJEKTID
Kolme mereäärse kooli koostöö
Koostöö toimub kolme mereäärse kooli – Laulasmaa Kool, Muhu Põhikool ja Pärnu Raeküla
Kool - vahel juba seitse aastat. Igasügisesel juhtkondade kohtumisel lepitakse kokku peamised
õppeaastal planeeritavad ühistegevused ja -üritused. Antud õppeaasta oli pühendatud suuresti
Eesti Vabariik 100 tähistamisele.
Juhtkondade kohtumine toimus 21. septembril ja seekordseks vastuvõtjateks olime meie, Pärnu
Raeküla Kool. Päevakorras oli:
-

tagasivaade möödunud õppeaastale (2016-2017);

-

ühistegevused 2017-2018. õppeaastal;

-

uued koostöövõimalused.

Möödunud õppeaasta (2016-2017) suurimateks miinusteks võis pidada seda, et ühisüritustel
osales enamasti kolmest partnerist kaks ning varasemalt kokkulepitud kuupäevad muutusid.
2017-2018. õppeaastal oli eesmärgiks osaleda Muhu Põhikooli õpilastööde konverentsil, kuhu
iga partnerkool saadab 4-5 parimat uurimistööd. Seeläbi on õpilastel võimalus näha, mida
teevad eakaaslased teistes koolides ning millised teemad on nende jaoks huvitavad. Meie kooli
esindasid Helander Taisson Toom ja Rasmus Vabrit, kes tegid ühe ettekande kahest
uurimustööst kokku "Vana Kreeka jumalad ja jumalannad" ,Vana Kreeka kangelased" juhendajaks Eliis Truuman.
Õpilasesinduste kohtumine toimus sellel õppeaastal Pärnu Raeküla Koolis 26. jaanuaril.
Üksteise tegemiste vastu oli huvi suur. Raeküla õpilasesinduse esimees Milena Simane viis läbi
kaks koolitust: „Kelle asi on minu motivatsioon?“ ja „Kuidas suhelda sponsoritega?“ Üheskoos
külastati Pärnu Muuseumi ja osaleti muuseumimängus. Meie koolist osales koolituspäeval
ainult 7 õpilast.
Kolmandaks planeeritavaks tegevuseks oli jätkata rändnäitusega, mille teemadeks olid sel
õppeaastal „Minu/Meie saja-aastane Eesti“, „Minu Eesti“, „Eesti 100 aasta pärast“. Kunstitööd
olid paberkandjatel, mis saadeti koolist kooli. Iga kool saatis näitusele maksimaalselt 8 tööd.
Märtsikuus oli näitus Pärnu Raeküla Koolis, aprillis Muhu Põhikoolis ja mais Laulasmaa
koolis.
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Lisaks oli plaan kutsuda õpilasi üksteisele külla erinevate traditsiooniliste ürituste raames –
Lembitu

retk

Muhumaal,

orienteerumispäev

ja

elamusmängude

päev

Pärnus.

Orienteerumispäeval ja elamusmängude päeval keegi partnerikoolidest ei osalenud. Samuti ei
osalenud meie kooli õpilased Muhus Lembitu retkel.
Iga-aastasel juhtkondade kohtumisel on alati mõeldud ka uutele koostöövõimalustele. Seekord
oli õppeaasta pühendatud Eesti Vabariik 100 tähistamisele ja sellest tulenevalt ka mõtted sinna
poole liikusid. Üheskoos otsustati, et lisaks rändnäitusele korraldatakse rändkontsert. Üks
kontsert erineva kavaga igas koolis. Iga kool valmistas ette 20 minutilise osa kontserdiks.
Kavasse mahtus nii laulmist, rahvatantsu, pillimängu, luule lugemist kui ka võimlemist.
Ühiskontserdid toimusid:
-

26. jaanuari Pärnu Raeküla Koolis. Kontsert kandis nime „Kallis on maa, kus elame!“

-

23. märts Laulasmaa koolis, pühendusega Laulasmaa kooli XI sünnipäevaks

-

5. aprill Muhu põhikoolis.
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Koostöö Pärnu Raeküla lasteaiaga
Selleks, et lapse koolitee algaks turvaliselt ja ka vanemal oleks selgem, mida kooliminek endaga
kaasa toob – millised on kooli ootused lapsevanemale ja vanema ootused koolile, mida peaks
laps kindlasti teadma ja oskama - on kool teinud koostööd Pärnu Raeküla lasteaiaga. Iga aastaga
on tihenenud koostööüritused ja juhuslikest ettevõtmistest on praeguseks kasvanud välja
vahvad traditsioonid.
Õppeaasta alguses toimub kokkusaamine kahe asutuse juhtkondade vahel, kus analüüsitakse
eelmise õppeaasta ühisüritusi, täpsustatakse alanud õppeaasta ühiste ürituste ajakava ja
vastutajad. Sel aastal toimus 18. septembril ühine nõupidamine Raeküla lasteaias kahe asutuse
juhtkondade vahel. Kinnitati (koos)tööplaan alanud õppeaastal.
9. novembril toimus ühine mardipäeva tähistamine nii lasteaia kui ka koolihoones. Ürituse
eesmärgiks on rahvakultuuri ja -traditsioonide tutvustamine ja tähistamine. Õpetaja Kaja
Lillipuu koos oma 4.c klassi õpilastega külastas lasteaia rühmasid ja marditas seal, samal ajal
aga liikusid lasteaia väikesed mardid Raeküla väikeses koolihoones ning külastasid 1.a, 1.b, 1.c
ja 2.a klassi õpilasi. Suures majas, Käo 4 tegid mardisanti 4.a klassi õpilased. Nii said kõik osa
mardikommetest ja 4. klasside õpilased kommi põske.
24. novembril tähistasime ühiselt kadripäeva. 2. klasside õpilased olid ette valmistanud vahva
kadripäeva kombestikku tutvustava etenduse, mida näidati väikeses saalis nii 1.-5. klasside
õpilastele kui ka lasteaia viie ja kuue aastastele lastele.
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Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed–kool“ Suurema sõbra programmi raames toimub meil
mitmeid ühisüritusi. Lasteaia lapsed käivad meil detsembris, et osaleda ühisel vahval
jõuluhõngulisel piparkookide küpsetamisel koos suurte sõpradega. Sel aastal võõrustasid
väiksemaid sõpru 4.b klassi õpilased 5. detsembril. Koos küpsetati piparkooke ja seejärel
mängiti tantsumänge Raeküla Vanakooli keskuses õpetaja Tiiu Pärnitsa juhtimisel.
Teiseks traditsiooniliseks ürituseks on ühine karu koosolek lasteaias. See toimus 21. märtsil ja
siis külastasid lasteaeda 1.b klassi õpilased.

13. jaanuaril toimus Perepäev kooli tulevatele lastele. See oli 9. aasta, mil ootasime kooli ning
erinevate vahvate tegevustega tutvuma lapsi ja nende vanemaid. Traditsiooniliselt toimus väike
muusikaline eeskava, sel aastal tutvustas muusika õpetaja Sirle Sikk muusika instrumente, mida
saab kooli õppeprogrammis õppida, seejärel direktor ning õppekava arendusjuht rääkisid
koolist ning vastasid küsimustele. Samal ajal tegelesid lastega meie klassiõpetajad. Üritus
toimus väikses õppehoones, kus 1. klassid ka oma kooliteed alustavad. Sel aastal sisse viidud
uuenduseks oli tagasiside küsimustik, mida vanemad said täita veebikeskkonnas. Üritus
õnnestus, osa võttis 24 peret.
28. märtsil toimus Pärnu Raeküla lasteaias ühine kogemuspäev linna koolide ja lasteaedade
ning MTÜ Lastekaitse Liidu esindajatega. Meie kooli poolt esines kooli õppekava arendusjuht
Pille Nurk ettekandega „Kiusamisest vaba kool ja koostöö Pärnu Raeküla Lasteaiaga“
Uudseks koostööväljundiks on sel aastal 11. aprillil lasteaias toimunud üritus „Kui müristab ja
välku lööb“. Selle eesmärgiks on lasteaia lastes ja ka õpilastes, kes ise uurivad ja katseid
demonstreerivad, huvi äratamine teaduse ja looduses valitsevate erinevate nähtuste vastu.
Vahvad teaduskatsed Raeküla lasteaia lastele viisid läbi 9.b klassi õpilased klassijuhataja Tiina
Niine eestvedamisel.
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Lisaks Raeküla lasteaiale, toimub järjest tihenev koostöö Pöialpoisi lasteaiaga.
26. septembril toimus kohtumine lasteaias koolitulevate laste vanematega. Tutvustati kooli,
kasutatavaid õppematerjale, kooli ootusi ja räägiti koolivalmidusest. Pöialpoisi lasteaias käisid
kooli tutvustamas kooli direktor ja õppekava arendusjuht.
10. mail külastas Raeküla kooli väikest õppehoonet Pöialpoisi lasteaia koolitulevate laste I
rühm. Neid võõrustasid ja kaasatud tunnis osalemist pakkusid 1.a, 1.b, 1.c ja 2.a klassid ja nende
õpetajad: Tiia Vreimann, Kersti Kirsipuu, Enel Telve ja Terje Pink.
11. mail külastas meie koolimaja suurt õppehoonet Pöialpoisi lasteaia koolitulevate laste II
rühm. Neid võõrustasid ja kaasatud tunnis osalemist pakkusid 2.c, 3.b ja 3.c klass ja nende
õpetajad: Evi Kiir, Tiia Vestli ja Marjaliisa Umb.

Projekt „Kiusamisest vaba kool ja lasteaed“
MTÜ Lastekaitse Liit alustas Taanist pärit metoodikal põhineva projektiga
„Kiusamisest vaba lasteaed“ 2010. aastal 10 lasteaiaga üle Eesti.
2013. aasta oktoobris alustati sama programmi raames pilootprojektiga
”Kiusamisest vaba kool” kahekümne viies Eesti koolis. Pilootkoolidele toimusid koolitused ja
õpetajad said vajalikud materjalid. Pärnu Raeküla kool oli üks alustajatest. Tol ajal esimene
projektiga liitunud kool Pärnu linnas. Praeguseks on nii MTÜ Lastekaitseliidu kui ka meie oma
õpetajate poolt koolitatud kõik Pärnu Raeküla kooli algklasside õpetajad.
Iga projektiga liitunud õpetaja sai projektis osalemiseks teemakohvri, kus on teemakaardid
erinevate situatsioonide arutamiseks; karuke, kellele legendi mõtleb välja õpetaja või klass;
metoodilised käsiraamatud – vestlusringide, massaaži ja õuetundide läbiviimiseks ning
vanemate ja koolitöötajate teavitamiseks ja kaasamiseks. Samuti metoodiline ja soovituslik
käsiraamat „Suurema sõbra programmi“ läbiviimiseks.
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Suurema sõbra programmi raames toimuvad koolis erinevad kohtumised ja üritused. Õppeaasta
algul annavad 4. klasside õpilased koos oma õpetajaga 1. klassidele üle oma karukese ja
teemakohvri, koos tehakse üks vahva karukoosolek ja mängitakse ühiselt mänge. Sel aastal
toimusid sellised ühisüritused 19. septembril – 1.b, 1.c klassi õpilased koos suurte sõpradega
4.c klassist, õpetaja Kaja Lillipuuga ja 22. septembril – 1.a ja 4.a klassi õpilased koos õpetaja
Kersti Koppeliga.

14. veebruaril, sõbrapäeval kohtusid vahvates sõbrapäevale orienteeritud tegevustes 3. ja 1.
klasside sõbrad. Toimusid teatevõistlused, kus 1. ja 3. klassi õpilased võistlesid paarides.
Mängiti "Suure sõbra" mängu quizizzes ja joonistati teineteisele sõbrapäeva kaarte. Tegevusi
koordineerisid ja viisid läbi 3. klasside klassijuhatajad ja kehalise kasvatuse õpetajad.

Suurema

sõbra

programmi

raames

toimuvad

koostööüritused

Raeküla

lasetaiaga.

Traditsiooniliselt külastavad lasteaia koolitulevad lapsed meie kooli detsembri alguses. Sel
aastal toimus kohtumine 5. detsembril. Koos 4.c klassi õpilastega küpsetati piparkooke,
juhendajaks õpetaja Agne Jepiselg ja tantsiti rahvatantsu ning mängiti ringmänge Raeküla
Vanakooli keskuses õpetaja Tiiu Pärnitsa juhendamisel. Nii lasteaia lastele kui ka 4.c klassi
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õpilastele meeldis üritus väga ja oldi arvamusel, et nad oleks valmis võõrustama lasteaia lapsi
ka järgmisel aastal.
21. märtsil külastasid Raeküla lasteaeda meie 1.b klassi õpilased ja pidasid maha ühise karu
koosoleku ja arutluse hoolivuse ja õnnelikuks olemise teemadel. 1.b klassi valisime lasteaeda
külastama just seetõttu, et selles klassis õpivad meil enamasti Raeküla lasteaiast tulnud
õpilased. Oli tore oma vana lasteaeda ja kaaslasi külastada ja näidata kui palju juba targemaks
on saadus. Sel aastal külastas lapsi lasteaias lause projekti maskott – suur karu. Koos mängiti,
kallistati ja tehti pilti.

Lisaks ühisüritustele toimuvad karu koosolekud ja nii teemakaartide kui ka õpilastel endil ette
tulnud situatsioonide arutlused loovuse ja klassijuhataja tundide raames (orienteeruvalt kord
kuus, allolevatel piltide 1.c karu koosolek klassis).

28. märtsil toimus Pärnu Raeküla lasteaias ühine kogemuspäev linna koolide ja lasteaedade
ning MTÜ Lastekaitse Liidu esindajatega.
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Konverentsi kavas olnud ettekanded:
1. "Väärtuskasvatuse rakendamine Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias - Kiusamisest vaba
lasteaed ja Persona Dolls metoodika“ Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed
2. „Mida teha kiusamisega?“ Kristiina Treial, SA Kiusamisvaba Kool juhatuse liige ja
koolitaja
3. „Kiusamisest vaba kool ja koostöö Pärnu Raeküla Lasteaiaga“ Pille Nurk, Pärnu
Raeküla kooli õppekava arendusjuht
4. „Pärnu Raeküla Lasteaia rakendamise kogemus - Kiusamisest vaba lasteaed ja Persona
Dolls metoodika“
Ettekannetele järgnes vestlusring ja kogemuste vahetamine.
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Projekti „Digipööre Pärnu linnas“ jätkuprojekt koolis
Sellel õppeaastal jätkati Pärnu linnas digipöörde jätkuprojektiga, mis kandis nime „#100
robootikatundi Pärnu õpilastele“. 14. veebruaril viidi läbi Pärnu linna koolides 100
robootikatundi. Sellega sooviti kinkida Eestile rohkem tehnoloogiateadlikke noori. Projekti
eesmärgiks oli arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi ning luua eeldused kaasaegse
hariduse võimaluste paremaks kasutamiseks igapäevases õppeprotsessis. Projekti käigus
tutvusid nii õpetajad kui ka õpilased robootika ja programmeerimise abil tekkinud
õppimisvõimalustega.
Meie koolist osales projekti õpetajate õppepäeval 5 õpetajat - klassiõpetajad Kersti Koppel,
Piret Oitsalu, Marjaliisa Umb, vene keele õpetaja Aeliita Kask ja matemaatikaõpetaja Marika
Kohv. Õppepäeva eesmärgiks oli saada kogemust ja tarkust selle kohta kuidas kasutada
laenutatud haridusroboteid ning kuidas üles ehitada ja läbi viia õppetunde.
Õppepäeval omandatu viidi õpetajate poolt 14. veebruaril õpilasteni. Õpetaja Marika Kohv viis
läbi matemaatika tunnid 5.a ja 5.b klassiga ning 7.a ja 7.b klassiga. Oma tundides kasutas ta
MeetEdisoni seadmeid ja lahendas nendega erinevaid ristküliku ümbermõõdu ülesandeid.
Klassiõpetaja Kersti tutvustas 4.a ja 4.c klassile Ozoboti roboteid ning kasutas neid
matemaatika tunnis programmeerimise õpetamiseks. Klassiõpetaja Piret Oitsalu kasutas koolis
olnud LegoWeDo vahendeid matemaatikas mõõtmisülesannete lahendamisel ning viis tunnid
läbi 2.a, 2.b ja 2.c klassis. Klassiõpetaja Marjaliisa Umb viis tunnid läbi 3.a, 3.b ja 3.c klassiga,
kasutades Ozobot miniroboteid kunstiõpetuse-matemaatika tunni lõimingus. Õpetaja A. Kask
kasutas samuti Ozobote 6. ja 7. klassi tundides, aga hoopis vene keele tähestiku õpetamisel.
Kokku viidi koolis läbi planeeritud 10 õppetunni asemel hoopis 12 õppetundi. Projekti lõpetas
pidulik lõpetamine, kus iga kool sai premeeritud enda vabalt valitud robootikaseadmetega.
Meie valisime õpilasi rõõmustama ja tunde huvitavamaks muutma 5 Ozobot robotit.
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MUUD PROJEKTID
Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt (KIK projekt)
Juba teist aastat järjest oli meie koolil hea võimalus osaleda rohkemaarvuliselt erinevates
õppeprogrammides tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektile.
Õppeprogrammid on valitud õpetajate poolt teadlikult iga klassi põhiselt ainekava teemasid
järgides ja õppekavast lähtuvalt. Samuti on valitud vastavalt eale ka õppeprogrammide
läbiviimise koht.
Sellel õppeaastal oli esimestel klassidel võimalus osaleda Pärnu Pernova Hariduskeskuse
õppeprogrammis „Organismide rühmad“. Õpilastel õppisid tundma ning nägid lähemalt
erinevaid loomasid, lindusid, kalasid, putukaid ja taimesid.
Pikem kokkuvõte: http://raekylaloodus.blogspot.com/2018/06/1-klassid-uurisid-pernova.html

Teised klassid külastasid üheskoos 30. mail Tallinna loomaaeda ning lisaks ka
Loodusmuuseumit. Loomaaias oli õpilastel võimalus läbida giidi juhendamisel programm
„Eestimaa linnud ja loomad“. Lisaks osalesid kõik õpilased ka Zookooli töölehtede täitmisel,
kus nad said ise loomaaeda avastada ning otsida üles erinevaid loomaaia asukaid.
Kokkuvõte

külastusest:

http://raekylaloodus.blogspot.com/2018/06/2-klassid-avastamas-

tallinnas.html
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Kolmandad klassid külastasid Matsalu looduskeskust, kus osaleti programmis „Vesi
elukeskkonnana“. Õpilastel oli võimalus õppida tundma lähemalt jõe ja tiigi elustikku, püüdes
esmalt sealt välja erinevaid elusolendeid ja seejärel neid ise mikroskoobiga uurida ning
määratleda. Kõige lõpus toimus külastuskeskuse näitusesaalis töölehtede täitmine, kus otsiti
lisainformatsiooni teiste sealsetes kooslustes elavate asukate kohta.
Kokkuvõte:

http://raekylaloodus.blogspot.com/2018/06/3-klassid-matsalus-tutvumas-vee-

kui.html

Neljandad klassid külastasid Soomaad ja said rohkem teada elurikkusest metsas. Õpilastel oli
võimalus õppida tundma mitmekesist elustikku loomade, lindude, putukate jt liikude
tegevusjälgede kaudu. Samuti uuriti metsa kui kooslust ning liikide omavahelisi seoseid
üldiselt. Õppekäik lõppes Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses sees, kus tutvuti erinevate
loomade topistega.
Artikkel: http://raekylaloodus.blogspot.com/2018/06/oppereis-soomaale-4-klassid.html
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Viiendad klassid, nagu kolmandadki klassid, külastasid Matsalu rahvusparki. Nende teemaks
olid linnud, õppeprogramm kandis nime „Kevadine linnuelu Matsalus“. Õpilastel oli võimalus
binokleid kasutades uurida matkarajal erinevaid linde ja suureks üllatuseks nähti ka erinevaid
meie metsades elavaid loomi. Edasi vaadati ühiselt filmi lindude rände kohta ning tutvuti
looduskeskuse eksponaatide ruumiga.
Artikkel: http://raekylaloodus.blogspot.com/2018/06/5-klassid-matsalus-tutvumaskevadise.html

Õppeprogrammides osalemine oli ainult üks osa projektist. Selleks, et toetada ka õpilaste teiste
pädevuste arendamist, korraldatakse aasta lõpu projektipäevadel õppeprogrammides osalemist
kokku võttev konverents, kus iga klass teeb ettekande kuuldust-nähtust. Arvestades osalenud
õpilaste suurt hulka, toimus sel õppeaastal konverents esimest korda kahes osas.
Hommikupoolikul tegid õpetajate abiga oma ettekandeid 1. ja 2. klasside õpilased, hiljem
enamasti juba iseseisvalt 3.-5. klasside õpilased. Kuna aga samades õppeprogrammides osaleti
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paralleelklassidega, võeti konverentsi kavasse ka projektivälistes keskkonnateadlikkust
tõstvates programmides osalemised, et mitte sama juttu mitu korda uuesti kuulata. Konverentsi
mitmekülgsemaks ja veelgi harivamaks muutmiseks olid õpetajad õpilaste ettekannete vahele
pikkinud erinevaid lühifilme aasta loomast ja erinevatest loodusnähtustest, nuputamisküsimusi
kogu auditooriumile ning väiksematele ka tahvelarvutites rühmatöö. Tagasiside konverentsile
oli väga positiivne ja paljude jaoks esmakordseks kogemuseks olla kuulajaskonnaks või siis
esinejaks. Konverentsi lõpetas ühine kringli söömine. Uuel õppeaastal jätkame samas
formaadis, kaasates lisaks kuuenda klassi.

Marjaliisa Umb
Arendusjuht

Pille Nurk
Õppekava arendusjuht
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TUGISÜSTEEMID
Õpilast toetava tugisüsteemi ülesanne on koostöös klassijuhataja ja aineõpetajaga toetada
õpilaste arengut, uurida õpilaste arengutingimusi ning vajadusel muuta tingimused õpilase
arengule sobivaks.
1) toetada õpilase arengut,
2) uurida õpilase arengutingimusi,
3) vajadusel muuta tingimused arengule sobivaks.
Tugimeeskond töötas sellel õppeaastal järgmises koosseisus:
Ülle Laursoo – sotsiaalnõustaja;
Victoria Riisenberg – koolipsühholoog;
Piret Oitsalu – logopeed;
Agita Keerd - haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija.
Tugimeeskonna töös pidasime tähtsaks:
1) iga õpilane omandab põhihariduse vastavalt oma võimalustele;
2) iga õpilane tunnetab kooli õhkkonda sõbraliku ja toetavana;
3) vanem on maksimaalselt kaasatud oma lapse toetamisel;
4) meeskonnas väärtustatakse kõigi osapoolte seisukohti sobiva lahenduse leidmiseks.
Tugisüsteemina mõistetakse meie koolis logopeedilist abi, sotsiaalnõustaja ja psühholoogi tööd,
õpiraskustega õpilaste klasse, väikeklassi, ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet, koduõpet,
võrgustikuna nõupidamisi.
Esimest aastat töötas psühholoog õpilastega viiel päeval nädalas, ta aitas lahendada õpilaste
suhtlemisprobleeme, õpetaja ja õpilase vahelisi ning perekonnasiseseid probleeme.
Samuti sotsiaalnõustaja töötas sel aastal viiel päeval nädalas, ta tegi koostööd koolivälise
meeskonnaga, politsei ja lastekaitsega, nõustas vanemaid, õpilasi ning õpetajaid.
HEV koordinaatori ülesandeks oli võrgustiku loomine erinevate ametkondade vahel,
võrgustikutöö korraldamine kooli tasandil ja koostöö kooliväliste asutustega. Ta koordineeris
HEV õpilaste nõustamisele suunamist, koolikohustuse eirajatega ning õpi-, käitumis- ja
kohanemisraskustega

õpilastega

tehtavat

tööd.
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aineõpetajaid ja lapsevanemaid HEV õpilastega esinevate probleemide osas ning korraldas
ennetustööd.
Pikapäevarühmad võimaldasid õpilastel, kel vanemad on tööl, olla järelevalve all peale
õppetööd ja tegeleda õppetööga. Samuti oli võimalus õpilastel, kel on õpiraskused, õppida peale
tunde õpetaja juhendamisel.
Logopeedilist ehk kõneravi abi on saanud 37 1.-7. klassi õpilast. Logopeediline abi aitab
leevendada õpilase õpiraskusi. Samuti aitab see õpilasi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.
Õpiabirühmade töö toimus paralleelselt ainetundidega, mille käigus õpetaja õpetas
õpiraskustega õpilasi.
Kooli 5. ja 7. õpiraskustega õpilaste klassides õppis kokku 20 õpilast. Väikeklass oli liitklass
(kaks 4. klassi õpilast ja kolm 5. klassi õpilast). Üht õpilast õpetati individuaalselt.
2017/2018 õppeaastal toimus 38 nõupidamist, milles osalesid probleemidega õpilased, nende
vanemad, klassijuhataja, psühholoog, sotsiaalnõustaja, HEV koordinaator ja/või ka lastekaitse
esindaja. Kõige rohkem arutati õppimist, koolist puudumist ja käitumisprobleeme. II ja III
trimestri algul toimusid suuremad võrgustiku koosolekud, kus osalesid ka aineõpetajad ja seal
määrati

igale

õpilasele

vajalik

tugisüsteem

(individuaalne

õppekava

ja/või

konsultatsioonitunnid).

Agita Keerd
HEV õpilase õppe koordineerija

100

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

PERSONALIJUHTIMINE
KOOLITUSED
Pärnu Raeküla Kooli personal osaleb regulaarselt erinevatel enesetäiendamiskoolitustel,
seminaridel ja konverentsidel. Osaletakse nii individuaalsetel kui ka ühiskoolitustel.
Personaalse koolitusvajaduse planeerib iga koolitöötaja ise, kuid ühiskoolituste teemad
tulenevad õpetajate soovidest, mis selguvad õpetajate eneseanalüüsidest ja igakevadistest
vestlustest ning üldistest vajadustest ja haridustrendidest. Ühiskoolituste vajadused on üldjuhul
seotud arengukavast tulenevate ja/või strateegiliste muudatustega koolis, esmaabi või
ohutusalaste teadmiste meelde tuletamisega, teiste praktikate vaatlemisega, reaalsetest
olukordadest tulenevatest vajadustest.
Koolitused planeeritakse kalendriaasta algul ja kinnitatakse õppenõukogus.
2017/2018 õa olulisemaks koolituseks oli sügisesel koolivaheajal nädalane väliskoolitus
Barcelonas, kus osales 9 õpetajat. Õpirändes sooviti näha parimaid praktikaid, muutunud
õpikäsitusest ning tutvuda kohaliku hariduskorraldusega. Pikemalt õpirändest lk 80.
Juba mitu aastat on tavaks saanud juhtkonna kahepäevane seminar uue aasta esimestel
tööpäevadel. Sel talvevaheajal toimunud juhtkonna arenguseminari põhiteemadeks olid Eesti
Vabariik 100 aastapäeva tähistamine koolis ning meeskonnatöö ja koostöö juhtkonnas
toetamaks kooli arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist. Juhtkonna seminarile
järgneval päeval toimus ühisseminar kogu personalile, kus käsitleti kaht koolile olulist teemat:
Eesti Vabariik 100 tähistamine meie koolis ja kooli arengukava täitmine. Seminari
korraldasime Estonia Resort Hotel konverentsikeskuses.
Aprillis toimus ühepäevane seminar koolis, kus peateemaks oli õpilaste uurimistööde
juhendamine, uurimistöö juhendi koostamine, uurimuste ajaline planeerimine ja hindamine.
Praktilise kogemuse said õpetajad uurimistöö teema ja uurimisküsimuse sõnastamisel kasutades
veebikeskkondasid Google drive ja Tricider.
Aprilli vaheajal käisime koolitusreisil Tallinnas. Külastasime Tallinna Kesklinna Põhikooli,
tutvusime selle koolielu korraldusega. Saime teada, kuidas õpilased seavad igal nädalal oma
õppimisele eesmärke, planeerivad tegevusi eesmärkide saavutamiseks ja nädala lõpul hindavad
tulemuslikkust. Eesmärkide seadmine on päevakohane teema ka meie koolis, mis aitab
suurendada õpilaste vastutust õpiprotsessis. Võimalus oli külastada ka Filmimuuseumi ja
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tutvuda muuseumis pakutavate õpiprogrammidega põhikooli õpilastele. Päev lõppes
ekskursiooniga Kernu mõisas, kus mõisa omanik tutvustas mõisa ajalugu ja piirkonna
kultuurilugu.
Juunis toimus koolipere ühiskoolitus teemal „Belbini meeskonnarollid Pärnu Raeküla Koolis“.
Koolitust rahastas SA Innove. Iga koolituses osalenu täitis eelnevalt meeskonnarollide
küsimustiku, kus ta sai hinnata ennast ise ja vastata täpselt nii, kuidas ta ennast ise
kõrvaltvaatajana erinevates olukordades näeb ja hindab. Küsimustiku teises pooles pidi iga
osaleja saatma küsimustiku teise poole vähemalt neljale kaastöötajale, kes samuti andis
hinnangu tema profiili kohta. Kahe küsimustiku tulemused võeti kokku iga osaleja profiilist
tulenevas individuaalses aruandes. Aruanne oli mahukas, kus oli näha erinavatel võrdlevatel
graafikutel see, kuidas sa ennast ise kõrvalt hindad ja kuidas hindavad sind sinu kolleegidmilliseid külgi nad peavad tugevateks ja milliseid vähem tugevateks. Kõik see eelnev
informatsioon andis koolitajale hea aluspinna organistasioonile vajaliku koolituskava
koostamiseks. Koolitusel käsitleti teemasid nagu meeskonna tegeliku potentsiaali tutvustamine,
suhete usalduse kujundamine meeskonnas, meeskonnarollide praktiline kasutamine ja
harjumuste muutmine. Kui enamasti on ühiskoolitused korraldatud eelnevalt organisatsiooni
kohta detailset informatsiooni omamata, siis seekord teadis koolitaja täpselt koolitatavate
profiili ja hoiakuid organisatsiooni suhtes. Tuginedes saadud eelinformatsioonile (sh ka
koolijuhilt saadud info eelnevatest strukuurimuudatustest, suuremates probleemkohtadest ning
koolikultuurist üldiselt), sai koolitaja luua vajaliku töökeskkonna ning suunata ise koolitust
vajadusel vajalikus suunas (koolitus oleks positiivne kogemus). Koolitaja lõi keskkonna, kus
koolitöötajad said võimaluse koos töötada, omavahel suhelda, argumenteerida oma seisukohti,
kuulata teiste seisukohti ning arvestades teiste eripäradega. Kõikide tegevuste juures lähtuti
esmajärjekorras koostöö- ja juhtimisoskusest. Koolituse järgselt andis koolitaja koolijuhile
tagasisidet, kus märkis ära selle, et ühiskoolitustel jäävad tihti inimeste tegelikud profiilid varju,
sest tagasihoidlikumad inimesed lihtsalt kuulavad ja ei sekku vestlustesse, kui sõnavõtlikumad
tulevad esile. Antud koolitus näitas edukalt, et inimesed soovivad panustada organisatsiooni,
on motiveeritud ja edasipüüdlikud meeskonnaliikmed. Koolituse lõppedes kirjutati üles kaks
mõtet, mida edaspidi järgitakse: Otsi lahendust ja ole positiivne! Need kaks mõtet kinnitati iga
osaleja poolt allkirjaga ühistahvlil.
Oluline koht on õpetajate personaalsel enesetäiendamisel. Pärast koolitusel või konverentsil
osalemist teeb osaleja kokkuvõtte infotunnis (mis toimub kord kahe nädala jooksul ja on
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planeeritud kooli üldtööplaanis) või ülevaate koolitusel omandatust, võimalusest seda
rakendada oma töös, jagab soovitusi kolleegidele. Esitlused ja huvitavad materjalid on
kättesaadavad kooli serveris koolituste kataloogist. Nii saab iga töötaja olla ise koolitajaks oma
kolleegidele ja samas jagada uusi ja häid ideid.

ÕPETAJATE ENESEANLÜÜS JA VESTLUSED
Igal aastal enne puhkusele minekut teeb iga õpetaja ja juhtkonna liige kirjaliku eneseanalüüsi,
kus ta kirjeldab seatud eesmärkide saavutatust, õppeaasta olulisemaid töötulemusi (sh üritustel
osalemine koos õpilaste ja koos kolleegidega), isiklikku arengut (muutused ja uued
lähenemised oma töös, koolitustel omandatud teadmiste rakendamine, kolleegide tundide
külastamine, vajadus enesetäiendamiseks), samuti hindab õppevahendite vajadust oma töö
tegemiseks ja seab eesmärgid uueks õppeaastaks. Eneseanalüüsi tegi 36 töötajat.
Pärast eneseanalüüsi tegemist toimuvad vestlused töötaja ja direktori vahel. Vestluste
ettevalmistamiseks ja tõhusaks läbiviimiseks annavad kõik juhtkonnaliikmed kirjalikku
tagasisidet kõigi kooli töötajate kohta. Juhtkonna liikmed analüüsivad iga töötajat lähtudes oma
vastutusala valdkonnast lähtuvalt. Vestlustel osales kokku 37 töötajat. Ühe vestluse pikkus on
keskmiselt 1,5-2 tundi. Eneseanalüüs ja vestlus ning juhtkonnaliikmete poolt antud hinnangud
on üheks aluseks pärast õppeaasta lõppu preemia/tulemustasu maksmiseks. Samuti saab selle
läbi hinnata õppevahendite vajadust ja töötajate rahulolu, motivatsiooni ning muudatuste
vajadust ja kooli arengut tervikuna. Vestlused toimuvad igal aastal ja kõigi töötajatega.
Vestlused toimuvad ka igal aastal uute töötajatega pärast katseaja lõppu. Hindamaks töötaja
rahulolu, kogemust ja sisse-elamist meie organisatsiooni. Kui eneseanalüüsi teevad üldjuhul
enamjaolt õpetajad ja juhtkond ja raamatukogujuhataja, siis pärast tööle asumise katseaja lõppu
osalevad vestlusel kõik töötajad sõltumata ametikohast meie majas.
Liilia Oberg
Direktor
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RESSURSSIDE JUHTIMINE. KOOLI TURVALISUS
KOOLI TURVALISUS
Aasta-aastalt on järjest olulisemaks muutunud turvalisus koolis. Üha sagedamini tuleb maailma
eri paigust teateid koolitulistamistest, toidumürgistustest, tulekahjudest, avariidest ja muudest
hädaolukordadest. On väga oluline, et kooli töötajad oleksid valmis hädaolukordades õigesti
tegutsema, päästes vajadusel elusid, minimeerides nii materiaalseid kui psühholoogilisi
kahjusid.
Üks oluline aspekt turvalisuse tagamisel on teadlikkus sellest, millised hädaolukorrad võivad
koolis esineda ning kuidas sellistes olukordades peaksid käituma kooli juhtkond, õpetajad,
õpilased, kooli halduspersonal, muud koolitöötajad. Seepärast toimus 2017 aasta kevadel kogu
personalile koolitus „Hädaolukorra lahendamise alused koolis“. Koolitajaks oli Politsei- ja
piirivalveameti Lääne prefektuuri Teabebüroo vanemkorrakaitseametnik Maksim Korzin.
Koolitusel osales 34 õpetajat ja 13 halduspersonali töötajat.
Turvalisuse tagamiseks toimuvad koolis igal õppeaastal evakuatsiooniõppused. Kuna meie
koolil on kaks õppehoonet, toimub igal õppeaastal ka kaks evakuatsiooniõppust. Eriti oluline
on, et 1. klasside õpilased saaksid juba sügisel kooli tulles algteadmised evakuatsioonist ja
õppusest ning sellest, kuidas käituda tulekahju korral.
Lembitu tn 1A õppehoonest toimus evakuatsiooniõppus 19. septembril 2017. Oletatav
tulekahju leidis aset peaukse juures. Õppekabinettidest V2, V3, V4 lahkusid õpilased õpetajate
juhendamisel koheselt pärast signalisatsiooni käivitumist. Kuna õppekabinetti V5 kostus
signaal väga vaikselt, ei saanud õpetaja kohe aru, et tegemist on tulekahjuhäirega. Kui oli
kindel, et käivitus tulekahjusignalisatsioon, väljusid majast terrassile viivat evakuatsiooniteed
kasutades ka õppekabinetis V5 tunnis olnud õpetaja ja õpilased.
Evakueerumise aeg koos õpilaste arvu teatamisega evakuatsioonijuhile oli 4 minutit 26
sekundit. Evakuatsiooniõppust hindasime hindele „hea“, kuna õppus sujus rahulikult, ilma
trügimise ja paanikata ning õpetajad täitsid valdavalt põhilisi nõudeid – signalisatsiooni
käivitumisel veenduda, et tegemist on tulekahjuhäirega, aknad ning uksed sulgeda, elekter välja
lülitad ning lahkuda õpilastega võimalusel evakuatsiooniteed kasutades hoonest.
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Käo tn 4 õppehoones toimus evakuatsiooniõppus 3. oktoobril 2017. Õppusel osalesid
vaatlejatena Päästeameti Lääne Päästekeskuse ennetusbüroo töötajad. Samuti tekitasid nad 2.
korruse fuajees tossumasinaga suitsu, et evakuatsiooniõppus oleks tõepärasem.
Tulekahju sai legendi järgi alguse 2. korruse fuajeest. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem hakkas
tööle kl 10.27. Kuna 2. korruse fuajee oli suitsu täis, ei pääsenud kolmest õppekabinetist välja
tunnis olnud õpilased ja õpetajad. 2 õpetajad teatasid evakuatsioonijuhile telefoni teel, et nad ei
saa suitsu tõttu õppekabinetist lahkuda. Ülejäänud õppekabinettidest 1., 2. ja 3. korrusel väljusid
õpilased õpetajate juhendamisel 2. evakuatsiooniteed kasutades (tagatreppi mööda)
õppehoonest välja.
Kuna kasutati evakueerumiseks ainult üht evakuatsiooniväljapääsu, tekkisid 1. korruse
välisukse juurde kohati ummikud. Evakueerumiseks oleks olnud võimalik osadel
evakueerujatel kasutada ka teisi väljapääse.
See õppus oli eriline selle poolest, et aastaid oleme kasutanud Käo tn 4 õppehoonest
evakueerumiseks Lembitu tn poolset õueala. Halva ilma tõttu evakueeruti Lembitu tn 1A
õppehoone koridori. Seetõttu oli ka evakueerumise ning andmete kogumise aeg pikem, kui õues
evakueerudes. Evakueerumine ning evakuatsioonijuhil õpetajatelt andmete kogumine ja
edastamine nn päästejuhile võttis aega 9 minutit 27 sekundit. Seda õppust otsustasime hinnata
samuti hindega „hea“. Päästeameti ennetusbüroo töötajad kiitsid õpetajate ja õpilaste
tegutsemist õppusel ning märkisid, et evakueerumine toimus tempokalt, samas säilitasid kõik
õpilased rahu, keegi ei tormanud.

RESSURSSIDE JUHTIMINE
2017. a suvel said uue värske ja esindusliku väljanägemise sekretäri tööruum ning bürooruum.
Nendes ruumides värviti laed, seinad, paigaldati uued põrandad ning uus valgustus. Samuti
muudeti sekretäri ruumis ukse asukohta. Varasemalt oli sekretäri ruumi võimalik pääseda
koridorist, nüüd pääseb sekretäri ruumist bürooruumi ja sealt koridori. Ruumides B14 ja B15
on remondijärgselt ka uus sisustus.
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2017. aasta detsembris ja 2018. a jaanuaris teostati remont õppekabinetis C11, mis on juba teist
aastat koduklassiks väikeklassi õpilastele. Väikeklassi õpilastele on eriti oluline see, milline on
nende igapäevane õpikeskkond. Nii õpilased, kui klassijuhataja, on väga rahul oma uues kuues
õppekabinetiga. Selles õppekabinetis vahetati aknad ja uks, paigaldati uus põrandakate, uus
elektrijuhtmestik ning valgustid. Samuti värviti seinad ja lagi. Kogu õppekabineti sisustus on
uus - õpilaste lauad, toolid, kapid, riiulid ja õpetaja laud. Õpilaste lauad on trapetsikujulised
moodullauad, mida saab vastavalt tunni iseloomule, teemale ja vajadusele erinevalt kokku
sobitada.

Pille Paulberg
Direktori asetäitja majandusalal
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KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Pärnu Raeküla Kooli oluliseimad huvigrupid on hoolekogu, õpilasesindus ja kooli pidaja.
Nende huviks on korraldada üritusi, osaleda aktiivselt koolielu puudutavate dokumentide
väljatöötamisel, teha koostööd teiste huvigruppide ja kooli juhtkonnaga ning toetada kooli
strateegilisi eesmärke, lisada väärtust koolikorraldusele. Koostöös huvigruppidega on võimalik
viia juhtkonna poolt vastu võetud otsused ja planeeritavad tegevused kiiremini erinevate
sihtgruppideni.

HOOLEKOGU
Hoolekogu liikmed:
Indrek Meri - vanemate esindaja;
hoolekogu esimees

Annely Reile - vanemate esindaja
Natalja Rogovtsova - vanemate esindaja

Siivi Teinfelt - kooli pidaja esindaja
Kaarit Visnapuu - vanemate esindaja
Siiri Rae - vanemate esindaja
Jane Liiv - õppenõukogu esindaja
Berit Köösel - vanemate esindaja
Tiia Vestli - õppenõukogu esindaja
Indrek Kõiv - vanemate esindaja
Katherin-Reet Sisask - õpilasesinduse
esindaja

Ilona Palmsaar - vanemate esindaja

Hoolekogu kogunes sellel õppeaastal kolm korda.
Esimesel koosolekul oli 4 päevakorra punkti. Esimeseks päevakorra teemaks oli 2016/2017
õppeaasta töö kokkuvõte. Hoolekogu esimees esitas kokkuvõtte ja tegi ettepaneku laiendada
hoolekogu koosseisu, kuna 2016/2017 õppeaastal ei saanud osad hoolekogu liikmed
koosolekutest osa võtta. Otsuseks oli korraldada 15. november avatud koosolek, kus
tutvustatakse hoolekogu tööd ja värvatakse uusi vanemate esindajaid. Teiseks päevakorra
punktiks oli 2017/2018 õppeaasta tööplaani planeerimine. Hoolekogu esimees esitles oma
mustandit tööplaanist ja otsusena teevad teised hoolekogu liikmed ettepanekuid digitaalselt.
Kolmanda punktina arutleti hoolekogu uue juhi valimist. Põhjuseks hoolekogu endise juhi enda
lapse lõpetamine eelmisel kevadel. Otsusena hoolekogu juhataja valimine edasi lükata seniks,
kuni on uus hoolekogu koosseis kinnitatud.
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Teisel hoolekogu koosolekul keskenduti kolmele teemale: hoolekogu 2017/2018 õppeaasta
tööplaani planeerimine; Raeküla koolile valge klaveri annetuste kogumise ideed; jooksvad
küsimused ja ettepanekud. Esimese päevakorrateema otsustena oli hoolekogu tööplaani lisada
Raamatu ja Roosi päev; korraldada märtsis 2018 hoolekogu ja õpilasesinduse kokkusaamine
ning organiseerida õpilastele kohtumine kirjanikuga (vastutaja I. Kõiv). Teise päevakorrapunkti
otsusteks oli võtta hinnapakkumine kabinet-klaveri ostuks (vastutajaks I. Meri); jäädvustada
tänuplaadile nende nimed, kes toetasid klaveri ostmist vähemalt 100 euroga ning avaldada
nimekiri kõigist annetajatest kooli kodulehel. Jooksvate küsimuste ja ettepanekute punkti all
räägiti esmalt kooli renoveerimise teemadel. Olukorrast andis ülevaate direktor L. Oberg ja
Linnavalitsuse vastusest I. Meri. Kinnitatud otsused: hoolekogu poolt esineb 23. veebruari
vastuvõtul sõnavõtuga I. Meri; tehti ettepanek astuda hoolekogu liikmeks järgmistele isikutele:
Ilona Palmsaar (3.c, 5.b, 9.b klasside esindajana), Kaarit Visnapuu (2.b klassi esindajana)
Annely Reile (5.a klassi esindajana), Natalia Rogovtsova (2.c klassi esindajana).
Kolmandal hoolekogu koosolekul olid päevakorras järgmised punktid: hoolekogu 2017/2018
õppeaasta tööplaani kokkuvõte; Pärnu linna arengukava ja Pärnu Raeküla kooli remont;
hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaani planeerimine; Katrin Markii ettekanne uuest
hoolekogu töökorrast; Raeküla kooli õppekava muudatuste eelnõu.

KÜLALISED
Meie kooli külastas sel õppeaastal mitmete teiste koolide juhid ja õpetajad.
Haabneeme koolist olid külas õpetajad, kes osalesid meie õpilaste tundides. Tundide teemad
olid – ettevõtlikkus õpe (õpetaja Kristi Suppi), õppeainete lõiming robootikaseadmeid
kasutades (õpetaja Marjaliis Umb) ja õpiring HEV õpilaste klassis (koolipsühholoog Victoria
Riisenberg). Pärast tundide külastamist ja koolimajaga tutvumist oli juturing direktoriga ja
õppekava arendusjuhi Pille Nurgaga.
Ka Tabivere kooli õpetajatel oli võimalus osaleda õppetöös ja seejärel jagada omi muljeid
vestlusringis ning meie jagasime oma kogemusi kaasava hariduse teemal, koolijuhtimisest ning
õpetajate kaasatusest juhtimisse.
Koolijuhid olid meil külas neljal korral – Põlvamaa, Ida-Virumaa koolidest ning Emmaste ja
Melliste lasteaed-algkoolist. Vestlusringis rääkisime organisatsioonijuhtimisest, kaasatusest
juhtimisse, kaasavast haridusest, koolikultuurist, sisehindamisest, välishindamisest, koostööst
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partneritega. Külalised tundsid huvi meie kooli aastaraamatute vastu ja jagasime neile ka
kingituseks viimaste aastate raamatuid.
Suur rõõm oli võõrustada külalisi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest, kes oma
nõupidamise viisid läbi meie koolis. Nõupidamisel arutati gümnaasiumi informaatika (GINF)
ainekava. GINF töögruppi kuulub ka kooli direktor L. Oberg. Tänu HITSAle on koolis
uuendatud adnmesidevõrk, oleme saanud uued puutetundliku ekraaniga arvutid arvutiklassi,
sülearvuteid, tahvelarvuteid, arvutite laadijad.
Kokkuvõttes saab öelda, et oleme saanud oma kogemustest rääkida ja jagada muljeid rohkem
kui varem oma kolleegidele teistest koolidest ja asutustest.
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ÕPILASESINDUS
Pärnu Raeküla Kooli õpilasesinduse liikmete nimekiri ja ülasanded alates 13.03.2017.

NOOREM ASTE:
Kirke Kaukver (1.a)
Esmeli Veskilt (1.c)
Triinu Vaher (2.a)
Merit-Emili Bräutigam (2.b)
Silleri Veskilt (2.c)
Adrian Orobko (3.a)
Katre Kaldas (3.c)
Birgit Pärna (3.c)
4.a
Laura Sõstar (4.b)- noorema astme juht

Gerda Timofejev (4.c) – noorema astme
juht
VANEM ASTE:
Olavi Lumberg (5.a)
Alex Raud (5.b) – reklaami eest vastutaja
Sten-Rasmus Meri (6. kl)
Jessica Turk (7.a) – esindaja hoolekogus
Reijo Taisson Toom (7.b)
Taavi Toodu (7.c)
Rasmus Vabrit (8. kl) – töö sponsoritega
Johannes Kõiv (8.kl) – töö sponsoritega

VARASEM KOOSSEIS:
Milena Simane (9.a) - esimees
Cathy Karu (9.a)
Deily-Keithy Sepp (9.a)
Birgit Nurmberg (6. kl) – sündmuste
korraldamine

Karl-Martin Leppnurm (6. kl) –
protokollija, esindaja Pärnu Noortekogus
Kristjan Salundi (6. kl)
Maia Pärnpuu (8. kl)
Mari-Liis Holm (8. kl)

Marta Laius (6. kl)

Õpilaskonna vastutuse tõstmisel kooli ees oli peamine muutus Raeküla kooli õpilasesinduse
põhimääruse uuendamine saavutamaks kooskõla Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusega. 1. -9.
klassides valitakse üks esindaja kooli õpilasesindusse ja kogunetakse üks kord kuus kindla
päevakorraga koosolekule. 1. -4. klasside esindajad moodustavad noorema astme ja nende
valitud esindaja kuulub juhatusse. 5. -9. klasside esindajad moodustavad vanema astme ja
nendest ülesande/ vastutuse saanud liikmed moodustavad juhatuse. Juhatus, mille liikete arv
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pole piiratud, koguneb vähemalt üks kord nädalas töisteks aruteludeks. Aktiivsel noorel, keda
klass pole valinud, on võimalus tulla oma sooviavaldusega juhatuse koosolekule, sobivuse
korral määratakse talle kandidaadiaeg.
Koolielu korraldamisel ja probleemide lahendamisel anti arvamus kooli õppekavale ja
uuenenud kodukorrale, mis puudutas mobiiltelefonide kasutust nii tunnis kui vahetunnis,
nõudeid koolis kantavatele rõivastele, tunnustuse korda ja turvalisust koolis.
Koostöö sõpruskoolide (Muhu ja Laulasmaa) õpilasesindustega sai jätku ühise koolituspäevaga
Raekülas. Üksteise tegemiste vastu oli huvi suur. Raeküla õpilasesinduse esimees Milena
Simane viis läbi kaks koolitust: „Kelle asi on minu motivatsioon?“ ja „Kuidas suhelda
sponsoritega?“. Üheskoos külastati lisaks Pärnu Muuseumi ja osaleti muuseumimängus.
Kooli traditsioonide edendamisel saab märkida suurepäraselt korraldatud 9. kooliolümpiat,
mida soosis ka ilm. Oli uusi vahvaid võistlusalasid: joogapilt ja jooks puude vahel. Veelgi
paremaks saab muuta korraldust, kui mõelda läbi vajalike vahendite hulk ja väga täpsed reeglid
ning kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et iga õpilane saaks osaleda igal võistlusel.
Samuti õpetajate päev ja temaatiline kontsert läksid suurepäraselt korda.
Neljandal Raeküla kooli jõululaadal osales 36 kaubapakkujat/meeskonda. Õhinat oli tunda nii
kauplejate kui ostjate hulgas. Erinevus varasematest aastatest seisnes selles, et palju pakuti
magusat ning meisterdusi oli vähem. See on sündmus, mida külastavad ka paljud
lapsevanemad.
Tervist edendavate tegevuste läbiviimine on õpilasesinduse prioriteet, sest kaasaja koolilt
oodatakse õpilasest lähtumist, loovust, liikumise võimaldamist ja õnnelikkuse tunde pakkumist
ning kõike seda annavadki korraldatavad tegevused. Kampaania „Kogu köögiviljad korvi“
raames valmistati plakateid, olid südamepäeva vahetunnid õues ja vaimse päeva Just Dancevahetunnid ning silmamandalate joonistamine nägemispäeval. Projekti „Suhkur – sõber või
vaenlane?“ raames tehti ettekandeid klassides. Rahvusvahelisel spordipäeval oli võimalus teha
korviviskeid võimlas. Südamekuu raames kõnniti kogu kooliga 2018 sammu oma südame
heaks. Ülemaailmse aktiivse liikumise päeval reklaamiti ja praktiseeriti kangoo jumps´i.
Kahjuks tuleb tõdeda, et tegevusplaanis olnud vastlapäeva võistlused jäid ära seoses
ilmastikutingimustega juba mitmendat aastat.
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Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud jalutuskäik Alevi kalmistult Kuninga tänava
kooli ette - Eesti riigi loojatele ausamba avamisele tugevdas meie kooli tunnet ja uhkust Pärnu
kui Riigi sünnilinna üle.
9. klasside õpilaste viimase koolipäeva aktus 8. klassi poolt korraldatuna oli hea. Eriti
emotsionaalne oli 9. a klassi õpilaste esinemine. Ometi vajab selle päeva korraldus uuesti läbi
mõtlemist ja uuendamist.
Õpilaste õpimotivatsiooni tõstmise eesmärgil korraldati ettevõtlikkuse nädala raames „Tagasi
kooli Raeküla moodi“ külalistunnid 7. -9. klassides, kus vilistlased rääkisid enda kogemustest
oma karjääri arendamisel.
Kool premeeris Cathy Karu (9.a) ja Milena Simane`t

(9.a) võimalusega osaleda noorte

koolituspäeval „Lahe koolipäev“, mis nende hinnangul oli väga huvitav.
Noorte osaluse suurendamise ja kodanikuühiskonna
arengule kaasa aitamise eesmärki teenis ühine
nõupidamine sügisel RVK noortega. Novembris
üheskoos korraldatud Madripidu, õnnestus paremini
kui möödunud korral. Kevadel planeeriti üheskoos
septembrikuul

korraldatavaid

sündmusi

noortekeskuse aastapäeva tähistamiseks.
Paikre poolt korraldatud vanapaberi kogumise kampaanias saavutati juba mitmendat korda III
koht, ometi kogutud 4600 kg oli peaaegu poole suurem kui möödunud korral. Koolisiseses
arvestuses võitis 3.a klass, kes pälvis rahalise preemia koolilt klassiekskursiooni
korraldamiseks (300€).
„Hea kodaniku nädala“ raames toimus ajurünnak MTÜ Lastekaitseliidu ideekonkursis
„Koostöös lapse heaks“ 9. klassides, saadud tulemustega konkursile ei mindud. Samuti
toimusid sellele nädalale traditsioonilised tegevused: 1. klasside tantsimised koos memmedega
ja Vanakooli keskuse avatud uste päeva külastused. Kevadel sai teoks heategevuslik noorteõhtu
„Aitame üheskoos lapsed liikuma.“, mille sissetulek (150 eurot) annetati liikumispuudega laste
fondile.
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Üksteist austavate käitumistavade kujundamise eesmärgil osaleti projektikonkursil „Sallivus
meie ümber“ projektiga “Hoolides teistest muutub kool paremaks õppimiskohaks“. Taotlus
leidis 1000€ toetuse, mis võimaldas kasutada Foorumteatri teenust. Eelnevalt viidi läbi
kiusamisteemaline küsitlus klassides. Foorumteatri trupi näitlejate poolt mängiti kiusamisega
seotud olukordi. Pärast arutati koos õpilastega
tekkinud

situatsiooni

probleemkohti

ning

võimalikke lahendusi. Ka õpilastel oli võimalus olla
näitleja rollis ja mängida läbi koos trupiga sobiv
lahendus

olukorrale.

Tagasisideküsimustikule

vastas 147 õpilast. Tagasisides märkisid õpilased, et
foorumteatrimeetod pani mõtlema ja erinevaid
kooli olukordi analüüsima. Kõige raskem on taluda
ja märgata vaimset vägivalda. Väga hea oli see, et
õpilastele oli antud võimalus sekkuda kiusamisolukorra lahendamisse/muutmisse.

Meie

eesmärgiks on mõistev ja tolereeriv koolikeskkond ning õpilaste enda aktiivne osavõtt selle
loomisel.
Aktiivsetel õpilastel oli eneseteostusvõimalusi: sügisseadete näitus õpetajate päeval, I korruse
fuajee seina kujundamine tähtpäevadeks. Konkursi „Kaunim klass jõuludel“ korraldamine,
mille võitsid oma vanusastmes 1.c, 5.b ja 9b. 6. klassi võistkond osales Pärnu linna Noortekogu
poolt korraldatud Euroopa päeva orienteerumises. 9 õpilast osales Raeküla kooli talentide
otsimise võistluses, seekord olid osalejad eri tantsustiilide esindajad. Esindus pöördus Pärnu
ettevõtete poole võistluse auhindade välja panemise eesmärgil. Auhinnad panid välja Viiking
Saaga ja Estonia Medical SPA. Paraku staarijäljendajate võistlusele ei registreerunud
ainsamatki õpilast.
Õpilaste igapäevaelu mitmekesistamiseks korraldati halloweeni päeval kõrvitsalampide ja
põnevate

kostüümide

näitus.

Sõbrapäeval

töötas

postkast.

Rohkem

teemapäevi

aruandeperioodil ei planeeritudki.
Karl-Martin Leppnurm astus Pärnu linna Noortekogu liikmeks ja seega esindab Raeküla
õpilasi. Kahjuks ei osaletud Noortekogu sügiskoolituses Jõulumäel. Samuti ei suudetud leida
esindajat Eesti Õpilasesinduste Liidu 37. ja 38. üldkoosolekule, st anti volitus teiste koolide
esindajatele. Kooli esindamine on kõige nõrgem lüli õpilasesinduse tegevuses.
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Õpilaste huvide eest seismisel ja õigusaktidega reguleeritud õpilaste õiguste kaitsmisel viibis
esimees 2. aprilli õppenõukogus, mille päevakorras oli ühe õpilase küsimus.
Eelmise aruandeperioodi lõpul püstitatud eesmärgid saavutati, peale ühe - ülesannete jagamine
õpilasesinduse liikmete hulgas toimus, kuid mitmedki liikmed ei võtnud vastutust.
Kooli väärtustest lähtuvalt võib tõdeda, et õpilasesinduse tegevus on hoolivuse ja traditsioonide
edendamisel olnud edukas. Enam tuleb süüvida koostöö süvendamisse igal tasandil ja õpilaste
loovuse arendamisse. Loovisiksuse tunnuseks on energia ja arukus, mida on võimalus suunata
kooli kasuks. Esinduse enesearengus on võimalused julguse ja vastutuse arendamisel ning
arusaama kujundamises, et tänase vastutuse mittevõtmisega jäädakse ilma tuleviku vabadusest.
Riita Tõniste
Huvijuht
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RAAMATUKOGU

Lugejate arv
Õpilastest lugejaid
Laenutuste arv
Raamatute arv õppeaasta lõpul
Õpikute arv õppeaasta lõpul

486
428
6345
3153
7082

Ajavahemik:

01.09.2017 - 31.08.2018

Osakond:

õpikufond, töövihikud, põhikogu, õpilastööd

Ürituse liik:
Üritusi kokku:
Osalejaid kokku:
Neist lapsed:

näitus, väljapanek, kasutajakoolitus, raamatukoguüritus, muu
17
1009
883

PÜSINÄITUSED JA VÄLJAPANEKUD:
Kuupäev

Nimetus

Kirjeldus Lapsed Täiskasvanud

12.09.2017 20.06.2018

Püsinäitused:
- Sulle, koolinoor,
- Majandusalast
kirjndust,
- Raamat - Sinu
parim sõbert
Kokku osalejaid:

Kokku
osalejaid

321

43

364

321

43

364

NÄITUS:
Kuupäev

Nimetus

05.10.2017 13.10.2017

Minu õpetaja

16.10.2017 05.10.2017

Kool
trükisõnas

Kirjeldus
Õpetajate päeva
tähistamine.
Informatiivne.
Informatiivne kooli sõnnipäeva
kajastamine
trükisõnas.
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Lapsed Täiskasvanud

Kokku
osalejaid

42

7

49

49

7

56
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14.11.2017 24.11.2017

Põhjamaade
raamatunädal

27.11.2017 18.12.2017

Põnev
lasteraamat
näitusesari
Põnev
lasteraamat

18.12.2017 05.01.2018
08.01.2018 12.01.2018

Tervislikud
eluviisid

16.01.2018 30.01.2018

Sada küsimust
ja vastust

23.02.2018 02.03.2018

Eesti rahva
ajaloost

05.03.2018 13.03.2018

Ei
mõnuainetele

14.03.2018 27.03.2018

Kas siis selle
maa keel...

28.03.2018 23.04.2018

Kunstialast
kirjandust

25.04.2018 04.05.2018

Raamatu ja
roosi päev

09.05.2018 31.05.2018

Maailm, tõde,
vabadus...

Informatiivne,
tutvustati
raamatukogus
leiduvaid
Põhjamaade
trükiseid

Funktsionaalse
lugemisoskuse
tõhustamiseks.
Informatiivne meelemürkide,
alkoholi ja suitsu
kahjulikkusest
Infoallikate
tutvustus
kooliraamatukogus
Eesti 100 raames
korraldatud
näituste sari
Tervislike
eluviiside
propaganda
Eesti 100 raames
korraldatud
raamatunäitus
Eesti 100 raames
korraldatud näitus
Iga-aastane
põhikogu
täiendamise
eesmärgil koolis
korraldatud
annetused, mille
põhjal kujundatud
raamatunäitus
Eesti 100 raames
kujundatud
raamatunäitus
Kokku osalejaid:
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25

6

31

42

7

49

42

3

45

37

6

43

42

7

49

32

6

38

34

7

41

40

13

53

30

1

31

40

8

48

46

2

48

501

80

581
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KASUTAJAKOOLITUS:
Kuupäev

16.10.2017

06.11.2017

04.12.2017

Nimetus

Kirjeldus

Raamatukogu
eeskirjadega
Raamatukogutund
tutvumine,
1.a klassi
uuemaaja
õpilastele
lastekirjandusega
tutvumine
Raamatukogu
eeskirjadega
Raamatukogutund
tutvumine,
1.b klassi
uuemaaja
õpilastele
lastekirjandusega
tutvumine
Raamatukogu
eeskirjadega
Raamatukogutund
tutvumine,
1.c klassi
uuemaaja
õpilastele
lastekirjandusega
tutvumine
Kokku osalejaid:

Lapsed

Täiskasvanud

Kokku
osalejaid

17

1

18

23

1

24

21

1

22

61

3

64

R

Külliki Vahar
Raamatkoguhoidja
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JUHTKONNA NÕUPIDAMISTE KOKKUVÕTE
2016-2017. õppeaastal toimus 35 juhtkonna nõupidamist. Juhtkonna nõupidamised toimuvad
regulaarselt igal esmaspäeval kell 13.30. Iga juhtkonna liige annab ülevaate olnud tegevustest
ja hetkel käsil olevatest tegevustest. Lisaks juhtkonna nõupidamistele toimuvad ka juhtkonna
arenguseminarid, kus tegeletakse üheskoos oluliste dokumentide uuendamisega, tegevuste
analüüsimisega ning muude oluliste juhtkonna otsustuspädevusse kuuluvate teemadega
(näiteks uued arengusuunad, sisehindamine jne).
Jrk

1.

2.

3.

Kuupäev

4. september,
2017

11. september,
2017

18. september,
2018

Päevakord
Päevakorras:
Õpetajate korrapidamine koridorides. Esimese septembri aktuse
korraldamine. Saiakeste söömine koolis. Vanema rahulolematus
õppetundides korra puudumise pärast. Purjetamine 4. klassi õpilastele,
selle toimumine. Õpetajate õpirände ettevalmistamine (Barcelona 22.29.11.2017). Euroopa keeltenädala tähistamine. Klassiõpetajate
ainessektsiooni tegevus. Üldtööplaani 2017/2018 kinnitamisest.
Õpilaste ühiskülastused teatrisse. Klasside pildistamine. Muudatused
huviringide tunniplaanis. Evakuatsiooniõppus koolis.
OTSUSED:
1. Kohtuda Raeküla lasteaiaga 18. septembril kell 14.30 lasteaias.
Päevakorras:
Kohendused tunniplaanis. Koduõppe korraldus 9. klassi õpilasele.
Töötajate töötasustamine, lepingute muudatused. Õpiabi andmine
õpilastele. Kokkuvõte kohtumisest kooli pidaja esindajatega.
Puudumised ja eKooli täitmine. Kolme mereäärse kooli juhtkondade
kohtumine (Laulasmaa ja Muhu koolid). Vanemate üldkoosoleku
planeerimine 4.10. Kooli õppekava muudatused. SA Innove projekti
aruande esitamine („Struktuurimuudatused Raeküla koolis“).
Kooli olümpia korraldus ja teema. Vabariigi 100. aastapäeva
tähistamine. Õpetajate päeva tähistamine. Õpilasesinduse tööplaan.
Õpetajate töökavad, klassijuhatajate tööplaanid. Haldustöötajate
asendamine. Töökeskkonna nõukogu valimine. Õppekabinettide kord.
OTSUSED:
1. Direktorile saata õppekava üle vaatamiseks
2. 15. septembril 2017 on „Struktuurimuudatused Pärnu Raeküla
Koolis“ projekti aruande esitamise tähtaeg. Aruanne saata direktorile
üle vaatamiseks
3. Paluda remonditöölisel eemaldada ohtlik köis kooli territooriumilt
Päevakorras:
Ainesektsiooni juhtide nimekirja kinnitamine. Kodukorra muutmine.
Muljed teistmoodi infotunnist. Kokkuvõte kohtumisest vanakooli
keskusega. Päevakava kolme mereäärse kooli kohtumisel. Kokkuvõte
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haridustehnoloogia konverentsist EXEX. Valitud õpilasesinduse
esindaja. Nõustamiskomisjon ja ümarlaud Rajaleidjas. Võrgustikkude
kokkuvõtted. Kohtumine Pöialpoisi lasteaiaga – mida räägitakse.
Õpetajate töökavade täiendamisest. Huviringid meie koolis.

4.

5.

6.

7.

25. september,
2017

OTSUSED:
1. Saata ainesektsiooni juhtide nimekiri sekretärile, et need käskkirjaga
kinnitada.
2. Saata sekretärile õpilasesinduse protokolli väljavõte õpilasesinduse
esindaja hoolekogus valimiste kohta, et hoolekogu liikmete nimekirja
muuta.
3. Koostada ja saata kutse kohtumisele Laulasmaa ja Muhu koolile
Päevakorras:
Üldtööplaani täiendamine. 2017/2018 õa viimane õppenõukogu ja
täiendava õppetöö lõpetamine. Kodukorra muudatuse eelnõu. Barcelona
ühiskoolituse koosolek. Vanapaberi kogumise kampaania. Lõpuaktuse
jaoks saali broneerimine. Diabeedikoolitus õpetajatele. Andekate
õpilaste arendamine ja toetamine. Kokkuvõte evakuatsiooniõppusest.

2017

OTSUSED:
1. Üldtööplaanis teha parandused ning lisada juurde ürituste kuupäevad.
Päevakorras:
Õppetöö korraldamine õpilastele, kes väljasõitudel ei lähe.
Lastevanemate üldkoosoleku päevakava. Purjetamise kursused Pärnu
Jahtklubis. Ettevõtlusnädala sündmused. Rajaleidja kohtumiste
kokkuvõtted. Kokkuvõte õppealajuhatajate koostööpäevast. Kokkuvõte
Avita ja Koolibri tutvustuspäevast. Võimla koristaja-valvur vaba
ametikoht. Kokkuvõte Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli külastamisest.
Õpetajate tagasiside andekate arenduse kohta. Kooli aastaraamat.

30. oktoober,

OTSUSED:
1. Oodatakse ideid õpilasesinduselt kuidas saada koolis vahetunnid
vaiksemaks/rahulikumaks.
2. 31.10 I kooliastme infominutitel selgitada õpilastele miks ei tohi kooli
hekis mängida või sellest läbi käia.
Päevakorras:
Kokkuvõtted Barcelona õpirändest. Kokkuvõtted koolivaheajal käidud
koolitustest. Tänavavalgusti väikese maja ees. Töö õpilastega
koolivaheajal. Koolinoorsootöö praktikant. Halloweeni tähistamine.
Noorsoopolitseiniku külastus koolis.

2. oktoober,

2017

6. november,
2017

OTSUSED:
1. 2016/2017. õppeaasta üldtööplaani täiendamine.
2. Võtta ühendust Pärnu linnavalitsuse liiklusspetsialistiga seoses
tänavavalgustites valguse puudumisega.
3. Kirjutada artikkel Õpetajate Lehte Barcelona ühiskoolitusest.
Päevakorras:
Õppereisi käskkirjade täiendamine. Töökorraldusreeglite muutmine.
Uurimustöö seminari korraldamine 7. klassidele. Kooli kodukorrast
kinnipidamine. Hea kodaniku nädala korraldamine. Uurimistöö
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konverentsi ettekanded Muhu koolis toimuvaks kolme mereäärse
koolide projekti raames. Hariduslike erivajadustega õpilaste tugi.
Andekate õpilaste toetamine. Õpetajate koostöö. Projektide (KIK,
Erasmus+) aruanded, uued taotlused.

8.

13. november,
2017

OTSUSED:
1. Klassiõhtute toimumise ajad märkida nädala infosse.
Päevakorras:
Infotunni päevakord. Mardipäeva tähistamine. Uurimistööde kaitsmine.
Kokkuvõte koolijuhtide kompetentsi konverentsist. Hoolekogu
koosoleku toimumine. Lepatriinu teatri külastus koolis.
Koidula Gümnaasiumi tutvustus õpilastele. Helkurikontrolli tulemused.
Töövarjupäevast osavõtmine. Riia Eesti Kooli 5. klassi õpilaste kontsert
vanakooli keskuses. Rajaleidja nõustamiskomisjoni kokkuvõtted. Kooli
sündmustest avaldatud artiklid. Kokkuvõte 9. klassi lastevanemate
koosolekust.
OTSUSED:
1. Üle vaadata uurimistööde juhend ning teha ettepanekuid selle
muudatusteks.
2. Teha muudatused tunniplaanis seoses ujumisõpetusega.
3. Viia läbi aastainventuur.
Päevakorras:
Kokkuvõte Hollandi koolide külastamisest. Projektõpe uuel õppeaastal.
Infotunni päevakava
6.-8. klassi õpilastele kehalise aktiivsuse ja motivatsiooni uuring.

9.

10.

11.

27. november,
2017

4. detsember,
2017

11. detsember,
2017

OTSUSED:
1. Kokkuvõtlikud kujundava hindamise tulemused ka esimeses klassis
alates uuest õppeaastast. Vajalik valmistada ette kooli õppekava
muudatus.
2. Projektõppe rakendamine alates 2018/2019. õppeaastast esimestes
klassides. Vajalik õppekava muudatus.
3. Õpilasesinduse põhimäärus kinnitada.
Päevakorras:
Uurimistöö juhend põhjalikumaks ja täpsemaks. Tasemerühmad
matemaatikas. Noortekonverents "Lahe koolipäev 2017" kokkuvõte.
Koduõpe ja õpiraskustega õpilaste klass
Koolikiitusega tunnustamine trimestri lõpul. Toimuvad olümpiaadid.
Päevakorras:
Kokkuvõte hariduskonverentsist „Heaolust õpihuvini“ ja „„360 kraadi
tagasiside meetodi“ praktiline seminar kooli juhtkonnale“.
Jõulutervistuste saatmine. Töötamine pühade ajal.
Vahendite taotlemine ettevõtluse ja majandusõppe jaoks (kuidas muuta
see koolis praktilisemaks). Jõuluhommiku ajakava. Politseinik koolis
helkureid kontrollimas. Kokkuvõte koolitusest „Teistmoodi tegelikkus
- kuidas töötada eriliste noortega“. Lauamängude kasutamine
vahetundide ajal. Teistmoodi koolipäevade korraldamine. Põhivara ja
väikevahendite inventuur.
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OTSUSED:
1. Ettepanekute tegemine kooli põhimääruse muutmiseks

12.

13.

18. detsember,
2017

8. jaanuar,
2018

Päevakorras:
Infotunni päevakord. Käitumisprobleemidega õpilased. Juhtkonna
arenguseminar. Jõululaada korraldamine. Kauni käekirja konkurss
(koolisisene võistlus).
OTSUSED:
1. Individuaalse õppekava koostamine koostöös vanema ja joogatunni
õpetajaga.
2. 27.12 projektõppe struktuuri paika panemine koos direktoriga.
3. Võimla kasutamise graafiku koostamine pühade ajaks
Päevakorras:
Infotunni päevakord. Remonttööd ruumis C11. Õpilase kodune
olukord-lahenduse otsimine. IT töötoad ja laagrid. Salliva kooli projekt.
Kolme kooli õpilasesinduse kohtumine Raeküla koolis.
Õpilase üleviimine õpiraskustega õpilaste klassi. Vanematega
kohtumised-tulemused. Konverentsi "Kaasav haridus-võimalused ja
väljakutsed" kokkuvõte. Töökavad ja klassijuhatajate tööplaanid.
Tunniplaani muudatused seoses ujumisõpetusega. Perepäev sügisel
kooliteed alustavatele lastele ja nende peredele. Andekate arenduse
tabeli koostamine.
EV 100 aastapäeva tähistamine koolis. Väikese saali A11 kasutamise
graafik kodulehel. Hinnapäringud käsilippude ostmiseks.
OTSUSED:
1. Korraldada kohtumine lastekaitse spetsialistiga
2. Küsimustiku koostamine perepäevaks
Päevakorras:
TALIS 2018 põhiuuringu infopäev. Laulasmaa, Muhu ja Raeküla kooli
õpilasesinduse kohtumine. Kontsert Raeküla vanakooli keskuses.
Perepäev. Infopäev Strandis.

14.

15.

15. jaanuar,
2018

22. jaanuar,
2018

OTSUSED:
1. Paluda haridustehnoloogil serverist alla tõmmata filmid, mida saab
näidata filmivahetundide ajal EV 100 nädalal.
2. Uurida kui palju tuleb Laulasmaa ja Muhu koolist esinejaid.
3. Söökla juhataja Juta Tammelehega tuleb rääkida 26. jaanuaril
toimuval kolme kooli õpilasesinduste kohtumisel külaliste
toitlustamisest.
4. Artikli kirjutamine perepäevast.
5. 22. jaanuarist kinnitada tunniplaani muudatus II poolaastaks.
Päevakorras:
Külalised Laulasmaa ja Muhu koolist. Eesti filmide näitamine väikeses
saalis. Innovatsiooni juhtimise küsimustiku kokkuvõte. Raeküla,
Laulasmaa ja Muhu kooli ühiskontsert ja õpilasesinduste kohtumine.
Õpilaste individuaalsed õppekavad. Võrgustike kokkuvõtted.
OTSUSED:
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16.

17.

18.

19.

31. jaanuar,
2018

5. veebruar,
2018

12. veebruar,

1. I kooliastme õpetajatele näidata kokkuvõtet perepäeva tagasiside
küsitlusest.
2. Uurida, millega Laulasmaa ja Muhu kooli õpilased tulevad. Pärnu
muuseumisse minekuks on vaja transporti.
3. Ühendust võtta Strandi müügijuhiga EV 100 aktuse läbiviimiseks.
4. Osta kingitused Laulasmaa ja Muhu kooli esinejatele.
Päevakorras:
Laulasmaa, Muhu ja Raeküla kooli õpilasesinduste kohtumine ja
ühiskontsert. Spordiklassi kuulutused. Koolikiituste jagamine 23.02.
EV 100 aastapäeva kava. Võrgustikud õpilastega. 9. klassi õpilaste
valikeksamid. Tasemetööd kogu koolile.
OTSUSED:
1. Artikli kirjutamine kolme mereäärse kooli kohtumisest.
2. Paluda koristajatel õppekabinetis C11 korralikult puhastada seinad ja
põrandad.
3. Saata hädaolukorra lahendamise plaan ja tulekahju korral tegutsemise
plaan ning koostada käskkiri nende kinnitamise kohta.
Päevakorras:
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktus ja vastuvõtt (aukirjad, kingitused
ja kutsed). C11 ruumi mööbel. Koolitused koolivaheajal.
Maailmaparandaja stipendiumi kandidaadi esitamine. Sõbrapäeva
tähistamine
ja
päevakava.
Raieloa
taotluse
saatmine.
Mahakandmisaktid.
OTSUSED:
1. Valmistada kutsed Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikule
vastuvõtule.
Päevakorras:
Lippude jagamine 23.02. 9. klasside lõpuaktuse toimumiskoht.
Märtsikuu koolivaheaja tegemised. Olümpiaadide toimumise ajad,
tulemused ja osalejad. PISA 2018 testi tegemisest. EV 100 soovidepuu.
Kokkuvõte töötoast seoses „100 robootikatundi Pärnus“ projektiga. Uue
Erasmus+ õpirände projekti „Mind Matters“ kirjutamine Saksamaal
Ricarda Huch Schule koolis. Vaikuseminutite koolitus õpetajatele.

2017

5. märts, 2018

OTSUSED:
1. Lippude jagamine infotunnis
2. Koostada Google Drive-s tabel, kuhu õpetajad saavad koolivaheajal
planeeritud tegevused kirja panna.
4.Südamekujulise paberi šablooni saatmine klassijuhatajatele EV100
soovidepuu jaoks.
Päevakorras:
EV 100 aastapäeva tähistamisest. Koolitused koolivaheajal. Külalised
Haabneeme koolist. TALIS uuring. Klassiõpetajate arenguseminari
kokkuvõte. PISA 2018 test.
OTSUSED:
1. Paluda koristajal käia iga tunni algul kontrollimas III korruse poiste
tualetti.
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2. Leppida kokku kohtumise kellaaeg 08.03 6. klassi õpilase vanemaga.
3. Uurida õpetajalt, kui palju on planeerinud tegevusi e-õppe päevaks.
4. Aastaraamat tuleb saata trükki.
5. Koostada tabel rahuloluküsimustikule vastanute kohta.
6. Uurida, mitu esinejat on 23.03 minemas Laulasmaa kooli kontserdile
Päevakorras:
Külalised Pärnu linnavalituse haridusosakonnast. PISA 2018 testist.
Klassi esindaja õpilasesinduses. Kolme mereäärse kooli kunstitööde
rändnäitus. Jalgratturi lubade taotlemine. Emakeelepäeva tähistamine.
Tuleva nädala üritused.
20.

21.

13. märts,
2018

19. märts,
2018

OTSUSED:
1. Hiljemalt kolmapäeva õhtuks peaks sekretärile tagasi jõudma
juhtkonna nõupidamise protokolli täiendatud/parandatud versioon.
2. Ühendust võtta Estonia Hotel ja Spa-ga ning broneerida ruumide
kasutamise ajad.
3. Söökla juhataja Juta Tammelehte tuleb teavitada, et 08.05 lähevad 30
õpilast sööma kell 12.10-12.25.
4. Infotunnis tuleb klassijuhatajatele selgitada trimestri hinnete
väljapanemisest.
Päevakorras:
Kokkuvõte
konverentsist
„Tabamata
tervik
–
räägime
mitmikdiagnoosidest“ . 9. klasside valikeksamid. 9. klassid kaasatud
erinevatesse küsitlustesse. Üritused/väljasõidud tundide ajal. Külalised
Tabivere Põhikoolist. Erasmus+ õpirände "Mind Matters" projekt. KIK
projekt. Suhtlused vanematega – lahendused. Võõrkeelte nädal.
Puhkuste ajakavad. Pernova õppeprogrammidel osalemine.
Kohustusliku kirjanduse nimekirja koostamine ja selle vajalikkus.
Matemaatikavõistlus Känguru tulemused. Valge klaveri ostmine ja
annetuste kogumine. Lembitu 1A elektri ebatavaliselt suur kulu.
OTSUSED:
1. Koostada tabel valikeksamite valikust ainete kaupa.
2. Kooli kodulehelt eemaldada õppematerjalide kaustas kõik kasutud ja
mittetöötavad failid ja lingid.
3. Osta autasudeks šokolaade, mida jagatakse 27.03 toimuval õpilaste
infominutitel.
Päevakorras:
Ülelinnalised üritused ja nendel osalemine. Kandidaatide esitamine
stipendiumitele. Haridussilm. SA Innove rahuloluküsitluste
läbiviimine. Õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaartide turvalisus.
Külalised Tabivere koolist.

22.

27. märts,
2018

OTSUSED:
1. Uurida Raeküla vanakooli keskuselt, kas ja mida planeeritakse Pärnu
päeval.
2.Küsida lisainfot seoses teaduspäeva töötubadega (kuupäevad,
kellaajad).
3. Uurida 9. klassidelt kuidas soovivad lõpuaktuse torti ning vastata
Estonia konverentsikeskusele.
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23.

9. aprill,

4. Põõsaste vahele panna takistus, et sealt keegi läbi ei käiks.
Päevakorras:
Büroomaailma messi külastamine. Koolivaheaja tegevused. Raamatu ja
roosi tähistamine. 2016/2017. õ-a aastaraamat. SA Innove seadmete
taotlusvoorude infopäeval osalemisest. Talentide konkursi tagasiside.
Terviseprojekti taotlus. Komisjonid Pärnumaa Rajaleidja keskuses.
Kohtumised probleemsete õpilaste vanematega. Täiendused kooli
kodulehel. Töö Arno keskkonnas. Kooli tasemetööde tegemine.
Kunstinäitused II ja III korruse fuajeedes. Keemiakatsed Raeküla
lasteaias. Kooli keldri koristamine ja konteineri tellimine.
Ekspertiisiaktid väheväärtusliku vara mahakandmiseks.

2018
OTSUSED:
1. Rääkida 3.c klassi õpilastega, kas nad oleksid nõus koolivaheajal
tegema õpetajatele näidistunni.
2. Teatada 9. klassi vanemale loodusteaduste testi toimumisest ja
kellaajast.
4. Koostada käskkiri õpetajate tunnustamiseks õpilaste ettevalmistamise
ja juhendamise eest kolme mereäärse kooli ühiskontserdiks.
5. Teavitada 11.04 infotunnis õpetajaid koolipäevikute, -vestide ja pluuside tellimisest.
Päevakorras:
Eritingimuste võimaldamine põhikooli lõpueksamil. Uued aabitsad
2018/2019. õppeaastaks. Paberkandjal hinnetelehtede olulisus. Raeküla
kooli 23. solistide konkursi tagasiside. 4. klasside jalgratturi koolitus.
Heategevusüritus "Aitame üheskoos lapsed liikuma" Raeküla vanakooli
keskuses. Kohtumised probleemsete õpilaste vanematega. Kokkuvõte
Soome koolituspäevast.

24.

25.

16. aprill,
2018

7. mai,
2018

OTSUSED:
1. Uurida õpilasele põhikooli lõpueksamil HEV õpilastele eritingimuste
võimaldamist.
2. Uurida, mis aastaks peavad olema koolihooned soojustatud.
3. Paluda raamatukoguhoidjal tellida Nicola Marshalli käsiraamat
õpetajale „Kiindumussuhe“.
4. Saata õpetajale meeldetuletuskiri paberkandjal hinnetelehe kohta.
5. Saata õpetajatele meeldetuletuskiri, et 18.04 ei tohi autosid maja ette
parkida jalgratta sõidueksami tõttu.
Päevakorras:
Infotunni päevakord. Rahuldavad õpitulemused. 7.-8. Klasside
päevakava 1. juunil. Õppenõukogu koosoleku toimumise kuupäevad.
Kolleegipreemia. Belbini meeskonnakoolitus. Õpilaspreemia taotluse
esitamine Pärnu Linnavalitusele. Orienteerumispäeva korraldus.
Koduõppe rakendamine. Politseinike loeng õpilastele. Nordplus projekt
"Ettevõtlik noor digiajastul" taotlus. 1. klasside nimekirjade
kinnitamine Arnos. Külalised Pöialpoisi lasteaiast. Soovitsliku ja
kohustusliku kirjanduse nimekirjad kodulehele. Muudatused ainekavas.
PISA testi korraldusest. Tordi tellimine põhikooli lõpuaktusele. A11
tagaruumi korrastus. Hinnapakkumised külmikuid müüvalt firmalt.
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26.

27.

28.

14. mai,
2018

21. mai,
2018

28. mai,
2018

OTSUSED:
1. Koostada tunniplaan 01. juuniks 7.-8. klassidele.
2. Purjetamise tundide toimumise ajad lisada nädala infosse.
3. Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekirjad lisada kooli
kodulehele.
4. Leida sobiv aeg 6. klassidele tasemetööde läbiviimiseks.
5. Viia õpetajate tuppa kolleegipreemia karp ning ümbrik elupuuheki
annetuste jaoks.
6. Ühendust võtta linnavalitsuse liiklusspetsialisti Toomas Tammelaga.
Päevakorras:
Info oluliste kuupäevadega. 1. klassi õppima asuvate laste vanemate
koosolek. TALIS uuringu lõpetamine. Progetiigri seadmete
taotlusvooru tulemused. Erasmus+ õpirände 2018 taotlusvooru otsus.
Laulukontserdi kava. Ohutuslaager Jõulumäe tervisespordikeskuses.
Kangoo jump näidistund. Probleemid 1.a klassi õpilasega, kellele sobiks
õpe väikeklassis. 8. klassi eesti keele üleminekueksami tagasiside. SA
Innove põhikooli lõpetajatele eesti keele ja matemaatika lõpueksami
eelküsitlused. Koolipäevikute värvivalik.
Päevakorras:
Kokkuvõte
Pärnu
juhtimiskonverentsist
"Oma
saar".
Robootikaseadmete ostmine. Lasteraamatute ostmine kooli
raamatukokku. Kokkuvõte Pärnu huvijuhtise koolitusreisist
Helsingisse. Õpilaste individuaalse arengu järgimise kaartide
ümbertõstmine komisjonid Pärnumaa Rajaleidja keskuses. Kokkuvõte
kultuurireisist 9. klassiga. Andekate õpilaste nimekiri
Taotluse koostamine Pärnu linnavalitusele liiklusohutuse tagamiseks.
Veekatkestus.
OTSUSED:
1. Otsida sobilikud raamatud, mida õpilastele kinkida tublide päeva
vastuvõtul.
2. Õpetajatele tuletada meelde, et aastaraamatus kasutatav materjal
võiks kooli serverisse ilmuda juunikuu lõpuks.
3. Võtta ühendust jalgpalliõpetajaga, et leppida kokku järgmine
spordiklassi katsete aeg.
Päevakorras:
Lõpureiside korraldamisest. Tagasiside küsimine koolikiusamise ära
hoidmise kohta. Purjetamist tutvustav koosolek klassi õpilaste
vanematele ja klassijuhatajatele. Tegevused õpilasesindusega.
Kokkuvõte Rajaleidja keskuse infotunnist. Jalgpalli katsete toimumine.
6. klassi tasemetöö matemaatikas. 9. klasside tutipidu. Torustiku
parandused keldis.
OTSUSED:
1. 01. juunil kell 10.00 toimub 9. klassidel lõpueksam eesti keeles II
korrusel. Toimetada lauad ja toolid fuajeesse päev enne eksami
toimumist
2. Teavitada vanemaid spordiklassi jalgpalli katsete toimumisest.
3. 01. juunil tulevad 7.-8. klassi õpilased 1. ja 2. tunniks kooli. Selleks
koostada õpilastele eritunniplaan.
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29.

30.

31.

4. juuni,
2018

18. juuni,
2018

21. august,
2018

Päevakorras:
Katustel ronimine ja kaamerate üles panemine. Tublide vastuvõtule
kutsutud õpilaste nimekiri. Vene keele eksamikomisjoni muutmine.
Koolijuhid Põlvamaalt. Tublide päeva vastuvõtu laud. Tehnilised
viperused orienteerumispäeval. Spordiklassi jalgpalli katsed.
Puhkusetasu kättesaamise sooviavaldused. Korduseksamite toimumise
ajad. Andekate reisi tühistamine.
OTSUSED:
1. Teha muudatus vene keele eksamikomisjoni moodustamise
käskkirjas.
2. Purjetamist tutvustava koosoleku toimumiskoha muutusest teavitada
sekretäril 3. klasside klassijuhatajaid.
3. Arutada orienteerumisklubi West liikme Sander Blehneriga järgmise
aasta orienteerumispäeva toimumise kohta.
4. Tellida tort tublide õpilaste ja nende vanemate vastuvõtule.
Päevakorras:
Kokkuvõte toimunud üritustest. Belbini meeskonnakoolitusele minek.
Pidulik õppeaasta lõpetamine. Summer Cup majutuse korraldus
koolimajas.
OTSUSED:
1. Sekretäril vabadele töökohtadele kandideerijate dokumendid välja
printida.
2. Sekretäril teha kooli personalile kutse õppeaasta pidulikule
vastuvõtule.
3. Võtta ühendust OÜ Auhinnapoega ning uurida karikate arve kohta.
4. Uurida SA Innove´lt, kes peab lõpueksami protokolle allkirjastama.
Päevakorras:
Kokkuvõtted lõppenud õppeaastast. Uue õppeaasta tegevuste
planeerimine. 01. septembri aktus.
OTSUSED:
1. Kokku panna 2018/2019 üldtööplaan.
2. Teavitada infotunnis õpetajaid, et raamatukokku on viidud mitmeid.
arendavaid lauamänge mida saab kasutada nii tundide kui ka
vahetundide ajal.
3. Tellida buss 01. septembri aktusele minemiseks.
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ÕPETAJATE INFOTUNDIDE KOKKUVÕTE
Pärnu Raeküla Kooli toimuvad infotunnid regulaarselt üle nädala kolmapäevasel päeval,
algusega 15.00. Infotunni pikkuseks 60 minutit. Sellel õppeaastal toimus 14 infotundi.
Jrk

Kuupäev

Päevakord
1. Pärnu Raeküla Kooli struktuurimuudatuste tutvustamine. Direktor
Liilia Oberg tegi lühidalt kokkuvõtte sellest, mis on muutunud alates
sellest õppeaastast. Ta selgitas, milliseid muutuseid meie kool vajas,
miks neid muutuseid vaja oli ning kuidas minnakse üheskoos edasi.
Struktuurimuudatuste tulemused: * Marjaliisa Umb on arendusjuht, 0,5
ametikohta; * õppealajuhataja ametikoht jagunes kaheks – Agita Keerd

1.

27. september,

on hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordinaator (HEV-õpilased)

2017

ning Tiina Niin on hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordinaator
(andekad õpilased); * Pille Nurk on õppekava arendusjuht, 0,5
ametikoht; * Aeliita Kask haridustehnoloog 0,2 ametikohta (üldtööaja
sees);
2. Raeküla kooli kodukorrast ja töökorralduse reeglitest kinni pidaminetundidesse hilinemine, riietumine koolis, telefoni kasutamine, ootused
klassijuhatajale.
1. Oluline info septembri- ja oktoobrikuul toimunust. Tuletati meelde,
et õpetaja on õpilase jaoks koolis number 1.
2. Mida on teinud juhtkonnaliikmed oma valdkonnas kahe kuu jooksul.

2.

18. oktoober,

Rääkisid hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordinaator Tiina

2017

Niin, õppearenduse juht Pille Nurk, arendusjuht Marjaliisa Umb,
huvijuht-direktori asetäitja noorsootöö alal Riita Tõniste, hariduslike
erivajadustega õpilaste töö koordinaator Agita Keerd ja direktor Liilia
Oberg.
1. Kokkuvõte õpirändest Barcelonast „Muutunud õpikäsitlus praktikas“.

3.

8. november,
2017

Sügisesel koolivaheajal, 22.-29.10.2017 osales 9 inimest õpirändel
Barcelonas ja Kataloonias, mille teemaks oli „Muutunud õpikäsitlus
praktikas“. Võimalus oli külastada viite erinevat üldhariduskooli, ühte
ülikooli,

kus

valmistati
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haridusministeeriumi. Direktor Liilia Oberg, õppekava arendusjuht Pille
Nurk ja arendusjuht Marjaliisa Umb tegid õpirändest kokkuvõtte.
2. Info. Õpetajate tegemised õpilaste sügisvaheajal. Otsustena:
koolitervishoiutöötajale ligipääsu tagamine eKooli; kell 07.50 on
õpetajad valmis õpilasi klassi laskma.
1. Ülevaated koolitustelt – õpetaja Kristi Suppi, õpetaja Anu Helemäe,
õpetaja Marika Kohv, HEV-koordinaator Agita Keerd, õppekava
arendusjuht Pille Nurk.
Kristi Suppi: 20.11-22.11.2017 oli võimalus osaleda majandus- ja
ettevõtlusõpetajate

täiendkoolitusel

„Ettevõtluse

ja

rahatarkuse

õpetamine tegevusõppe kaudu“, mis viidi läbi Estonian Business
Schooli peakontoris. Koolitust viisid läbi John Brock ja Jane S. Lopus.
Anu

Helemäe:

03.11-04.11.2017

oli

võimalus

osaleda

Eesti

Emakeeleõpetajate Seltsi sügispäevadel, mis viidi läbi Tartus Haridusja Teadusministeeriumis ning Miina Härma Gümnaasiumis.
Marika Kohv: 28.09.2017 osales Avatud Meele Instituudi poolt
korraldatud koolitusel „9. klassi matemaatika ainekava ja ettevalmistus

4.

29. november,
2017

põhikooli lõpueksamiks“. Koolitajateks olid Tallinna Inglise Kolledži
matemaatika õpetaja-metoodik Heldena Taperson ja Tallinna Prantsuse
Lütseumi matemaatika õpetaja-metoodik Anu Oks.
Agita Keerd: 17.11.2017 oli võimalus osaleda konverentsil, kus räägiti
erivajadustega õpilastest ja eripeda-googilistest võtetest õpetajate töös.
Selle konverentsi viis läbi Ristiku Põhikooli HEV õpilasete
koordinaator Ruuda Lind.
Pille Nurk: 14.11.2017 osales Innove infopäeval. Uuringute- ja
arenduskeskuse analüütik Einar Rull rääkis kuidas kõige edukamalt
tõsta kooli õpitõhusust. Rääkis sellest mida on uuritud ning mida on
teada saadud.
2. Infominutid. Jõululaat ja jõuluhommikud. 21. detsembril 2017. a
toimub koolis jõululaat. 22. detsembril on jõuluhommik. Lahkub töölt
õpetaja Egle Ojasoo ja tema tunde hakkavad asendama Mare Vlassov,
Tiia Vestli, Kaja Lillipuu ja Riita Tõniste.
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1. Ülevaade koolitusest – direktor Liilia Oberg. Direktor Liilia Oberg
tegi

ülevaate

5.-6.

detsembril

2017.a

Tartus

toimunud

hariduskonverentsist „Heaolust õpihuvini“. Konverentsi teemaks oli
õppija ja õpetaja heaolu koolis ning seda toetavad sotsiaalsed ja
emotsionaalsed oskused. Arutati, kuidas äratada ja hoida huvi ja
õpirõõmu ning miks turvaline ja emotsionaalselt soe keskkond on

5.

20. detsember,
2017

tulemusliku õppimise eeltingimus.
2. Vestlusring – õpitulemused I trimestril – õppekava arendusjuht Pille
Nurk.
3. Miljon Miksi OÜ toodete esitleja. Ta tutvustas õpetajatele mitmeid
vaheneid, mida saab tundides kasutada.
4. 05.01 toimuv arenguseminar Estonia Spa konverentsikeskuses.
Seminar algab kell 09.00 ja kestab kell kolmeni.
5. E-õppepäev. Tänab õpetaja Aeliita Kaske e-õppe päeva korraldamise
eest. Kokkuvõtted on tehtud eelmise nädala kolmapäevases digitunnis.
1. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine. Õpilasesinduse liikmed
– huvijuht Riita Tõniste. Alates 27. detsembrist 2017.a on olemas uus

6.

10. jaanuar,
2018

õpilasesinduse põhimäärus. Põhimäärus muudeti põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse kohaseks.
2. Puudulike hinnetega õpilased. Valikeksam. Perepäev 13.01 –
õppekava arendusjuht Pille Nurk.
3. Raeküla kooli tulud ja kulud.
1. Ülevaade koolitusest – HEV-koordinaator Agita Keerd. 18.
jaanuaril 2018. a oli HEV koordinaator Agita Keerdil võimalus
osaleda koolitusel „Õppima õppimine?“, mille läbiviijaks oli Margus-

7.

31. jaanuar,
2018

Tarmo Pihlakas. Ta selgitas õpetajatele põhjalikult kuidas peaks
toimuma õige ja mõtestatud õppimine.
2. II trimestri lõpp. Kuupäevad.
3. Tublide õpilaste preemiareis. Idee on õpilased viia Eesti Rahva
Muuseumi töötubadesse, aga oodatakse ka teisi ettepanekuid.

8.

14. veebruar,
2018

1. Õpetajate tegemised õpilaste koolivaheajal – õppekava arendusjuht
Pille Nurk. Kuna 23.02 päeval toimuvad üritused vahemikus 7.3017.30 ja on väga pikk (peaks olema lühendatud tööpäev) ning 24.02
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jääb nädalavahetusele, siis töötajatel on võimalus 26.02 ja 27.02
tegeleda enesetäiendamisega vastavalt enda soovile. 28.02 on
klassiõpetajatele planeeritud arenguseminar, kus räägitakse
projektõppest ja testide korraldamisest. Samal päeval, kell 09.00-12.00
on võimalus aineõpetajatel osaleda kodundusklassis vaikuseminutite
koolitusel. Sama koolitust viiakse läbi ka 01.03 kell 09.00-12.00.
Koolituse viib läbi koolipsühholoog Victoria Riisenberg.
2. Päevateemad haridusjuhtide konverentsil – direktor Liilia Oberg.
3. Haridusmessi päevateemad – õpetaja Aeliita Kask. 26.-27.02 oli
võimalus osaleda Helsingis toimuval EDUCA haridusmessil. EDUCA
on igal aastal jaanuarikuus toimuv Soome suurim kõigile
haridusvaldkondadele suunatud mess. Messil eksponeeriti kõige
värskemaid õpikuid, õppematerjale ja –vahendeid, IT-lahendusi, kooliinventari ning mitmesuguseid teenuseid.
4. Kingitused õpilastele Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Piduliku
aktuse korraldamine, bussi tellimine.
5. Rahvusvahelises uuringus TALIS osalemine. Meie kooli kõik III
kooliastme õpetajad osalevad rahvusvahelisest uuringust TALIS. See
on OECD poolt läbiviidav rahvusvaheline õpetamise ja õppimise
uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate
töötingimuste kohta.
1. Rahuloluküsitlused 2018 – direktor Liilia Oberg. Direktor Liilia
Oberg tutvustas õpetajatele kolme kõige olulisemat uuringut sellel
õppeaastal. Üheks on SA Innove korraldatav siseriiklik rahulolu uuring,
mis puudutab õpilasi, õpetajaid kui ka vanemaid. Teine oluline uuring

9.

14. märts,
2018

on TALIS ehk rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega
kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta
OECD riikides. Kolmas uuring on PISA, mis viiakse läbi meie kooli 8.
ja 9. klassi õpilaste seas, kes on sündinud 2002. aastal. Testis osaleb
Raeküla koolist 30 õpilast. PISA test viiakse läbi 08. mail arvutiklassis
algusega kell 09.45. Sel päeval arvutiklassi teised õpilased kasutada ei
saa.
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2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused 2018 – direktor
Liilia Oberg.
3. II trimestri õpitulemused – õppekava arendusjuht Pille Nurk.
4. Uue hoolekogu koosseisu tutvustamine.
5. Kutse Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumisse füüsikamatemaatika klassi. Tehti ettepanek rääkida Koidula Gümnaasiumi
klassi minekust 9.b klassi õpilase Lauri Lauaga ning Sütevaka
Humanitaar-gümnaasiumi stipendiumi saamisest 9.a klassi õpilase
Cathy Karuga.
1. Ülevaade koolitusest – HEV- koordinaator Agita Keerd. Hariduslike
erivajadustega õpilaste töö koordinaator Agita Keerd osales 16. märtsil
Tartu Herbert Masingu kooli juubelikonverentsil, kus räägiti
mitmikdiagnoosidest ning 23. märtsil koolitusel „Autistliku ja aktiivsusja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ning toetamine“.
10.

28. märts,

2. Aine ja õppejuhtide seminar „Andekusest“ – õpetaja Tiina Niin. 26.

2018

märtsil oli võimalus õpetaja Tiina Niinel ja õppekava arendusjuhil Pille
Nurgal osaleda aine ja õppejuhtide seminaril.
Seminaril räägiti, mis on andekus ja kuidas see avaldub. Võib juhtuda,
et õpilane võib olla mingis konkreetses valdkonnas väga andekas, aga
tal on samas ka mingi häire (nt psüühika- või käitumishäire), mis
varjutab andekust. See võib olla ka vastupidi - andekus varjutab häiret.
1. Õpetajate tegemised õpilaste koolivaheajal – direktor Liilia Oberg.

11.

4. aprill,
2018

2. Belbini meeskonnakoolitus kooli personalile.
3. Pärnu Lions Club Koidula maailmaparandaja stipendium.
4. Küünlaümbriste ja patareide kogumise kokkuvõte.
5. Rahuloluküsimustikule ja TALISE uuringule vastamine.
1. IT valdkonna arendused õppeprotsessis – arendusjuht Marjaliisa
Umb. Reedel, 06. aprillil, oli võimalus arendusjuhil Marjaliisa Umbil ja

12.

11. aprill,
2018

haridustehnoloogil Guido Lemvaldil osaleda Büroomaailma infomessil.
Messi külastamise eesmärk oli näha ja tutvuda uute robootikaseadmete
ja –vahenditega.
2. Kutsehariduse hetkeolukord ja õppeaasta lõpetamisest – direktor
Liilia Oberg. 10.04 toimus Pärnu kontserdimajas konverents „Kuhu
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lähed, kutseharidus?“. Konverentsi juhtisid ERR saatejuht Anu Välba
koos suhtlusrobot Pepperiga. Kutsehariduse arengutele suunatud
konverentsi eesmärk oli tekitada avalik diskussioon 21. sajandi
vajalikest oskustest. Konverentsil käsitleti teemasid kutsehariduse
arenguperspektiividest ja mõtiskleti, kuidas edasi liigutakse.
3. Loodusteaduste test 9. klassi õpilastele. Esimene test on 9. klasside
loodusteaduste test, mis toimub 16. aprillil kell 10.00 arvutiklassis. Testi
tegemise aeg on 150 minutit + 15 minutit tagasisideküsimustikule
vastamiseks.
4. Paberkandjal hinnetelehed vaheajaks koju.
5. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva raamat.
6. Arenguseminar õpetajatele. 24. aprillil toimub õpetajatele
arenguseminar väikeses saalis.
7. Koolipäevikute raha kogumine. Koolipäeviku hinnaks on 3.30 €.
8. Matetalgute tulemused.
9. PISA test.
1. Ülevaade koolitustest – õppekava arendusjuht Pille Nurk. Õppekava
arendusjuht Pille Nurk osales koolitusel „Kaasav haridus Soome
koolikorralduse näitel“. Koolitus toimus kahes järgus. Esimene toimus
20.-21. aprillil Tallinnas ja 12. aprillil Soomes.
Koolituse eesmärk oli anda ülevaade erinevate õppija õppimisvõimet
arendavate meetodite ja võtete kasutamisest ning õpiabi võimalikust
korraldusest. Lektoriteks olid eripedagoog, emakeeleõpetaja, TÜ

13.

9. mai,
2018

emakeele dotsent Helin Puksand, Viimsi kooli inimeseõpetuse õpetaja
ja tugikeskuse juht Lemme Randma ning Virve Kinkar.
2. Projektipäevad – õppekava arendusjuht Pille Nurk. 6.-8. juuni on
projektipäevad. Nagu eelmisel aastal, koostatakse Google Drive
keskkonda tabel, kuhu kõik saavad oma tegevused kirja panna. 11.
juunil tehakse igas klassis kokkuvõtteid (nt. pannakse eelnevalt paika
eesmärk, mida soovitakse õppida ning siis hinnatakse, mida õpiti ja
mida uut teada saadi). Esitlused ei pea olema elektrooniliselt, võiks
mõelda loominguliselt (nt. plakati joonistamine).
3. Ülelinnalised elamusmängud 2.-4. klassi õpilastele.
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4.

Heategevuslik

elupuuheki

istutamine

ja

raha

kogumine;

kolleegipreemia.
5. Põhikooli lõpueksam eesti keeles 01 juunil ja 7.-8. klasside tunniplaan
01. juunil.
1. Ülevaade koolitusest – huvijuht Riita Tõniste. 17.-18. mail osales
Riita Tõniste Pärnu huvijuhtide koolitusreisil Helsingisse. Eesmärk oli
näha kuidas Soome Vabariik töötab muulastega ehk muust rahvusest
isikutega.
2. Mõned mõtted juhtimisest – direktor Liilia Oberg. Direktoril Liilia
Obergil oli võimalus osaleda 17.-18. mail juhtimiskonverentsil. Kui
esinejad rääkisid juhi ja oma töötajate seisukohalt, siis võib mõelda kas
õpetajana saaks kasutada samu hoiakuid, lähenemisi, põhimõtteid ja
väärtusi. Tegelikult on õpetajal kui juhil ja ettevõtte juhil väga palju
sarnasusi. Näiteks kui räägiti, et ettevõte ei saa toimida kui eesmärgiks
ei ole kasumi teenimine. Kasumit teenitakse vaid siis kui
organisatsioonis rahulolevad töötajad ja kliendid. Kooli vaates oleks see
nii, et töötajad, õppijad ja vanemad oleksid rahul.
14.

23. mai,

3. Liikumise aktiivsuse uuringu tulemused. Raeküla koolist võttis sellest

2018

uuringust osa 15 õpilast (10 poissi ja 5 tüdrukut). Tulemused näitasid,
et argipäeviti on õpilased piisavalt kehaliselt aktiivsed kuid
nädalavahetuseti on kehaline aktiivsus mõnevõrra madalam. Kuna
antud uuringus tajusid õpilased oma kehalise kasvatuse õpetaja poolt
autonoomsuse toetust kõrgelt, siis on põhjust arvata, et kehalise
kasvatuse õpetaja käitumine omab olulist rolli õpilaste vaba aja kehalise
aktiivsuse kujundamisel.
4. ProgeTiigri seadmete taotlusvooru tulemused. Kool sai toetust
robootikaseadmete ostmiseks. Järgmise õppeaasta sügise keskpaigaks
peaks koolil olema piisavalt seadmeid, et kõik huvilised saaksid neid
õppetöös kasutada.
5. Belbini meeskonnakoolituse toimumisest. 21. juunil toimub ühine
koolitus Vanaõue puhkekeskuses. Esitatud ka taotlus SA Innovele
projekti finantseerimiseks.
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6. Aasta edeneja õpilaspreemia kandidaat. Kool esitas Pärnu
Linnavalitsusele aasta edeneja õpilaspreemia kandidaadiks 9.a klassi
õpilase Milena Simane. Õpilane on kutsutud 28. mail pidulikule
vastuvõtule Kontserdimajja.
15.

22. august,
2018

2017/2018. õppeaasta ja 2018/2019. õppeaasta ametikohad 2.
Sisehindamine ja arengukava 3. Info
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ÕPPENÕUKOGU
2017-2018. õppeaastal toimus 8 õppenõukogu. Õppenõukogu kinnitas dokumente, avaldas
arvamust ja tegi otsuseid, mis olid seotud personalijuhtimise, õppe- ja kasvatustöö korraldamise
ja muude oluliste kooli juhtimiseks vajalike tegevustega.
Jrk

Kuupäev

Otsused
1. Arutas läbi eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse
tulemused ja kiitis üldtööplaani täitmise heaks;
2. Kinnitas Pärnu Raeküla Kooli üldtööplaan õppeaastaks
2017/2018;

1.

29. september,
2017

3. Arutas läbi ja avaldas arvamust Pärnu Raeküla Kooli õppekava
muudatuste kohta;
3. Muuta kooli kodukorra punkte 2.7; 3.2.5; 3.2.11; 3.2.14; 3.3;
6.2.5.1;7.6.6; 8.2; 8.4; 9.2.1
4. Jätta töökeskkonnavolinik valimata, kuna ükski töötaja ei
avaldanud soovi täita töökeskkonnavoliniku ülesandeid.
1. Kinnitas Pärnu Raeküla Kooli koolituskava 01.01.2018 -

2.

31. jaanuar,
2018

31.12.2018
2. Arutas läbi ja avaldas arvamust Pärnu Raeküla Kooli kodukorras
tehtud muudatuse kohta.

3.

4.

14. veebruar,
2018
4. aprill,
2018

1.Rakendada koduõpet vanema avalduse alusel 3.c ja 3.a klassi
õpilasele.
1. Rakendada 6. kl õpilase suhtes ajutist õppes osalemise keeldu 10
õppepäeva ulatuses alates 09. aprillist kuni 20. aprillini 2018. a.
1. Jätta täiendavale õppetööle järgmised I, II ja III kooliastme
õpilased alljärgnevates õppeainetes: 1.a klass – 2; 2.a klass – 3; 3.a
klass – 1; 3.b klass – 2; 5.a klass – 1; 5.b klass – 6; 6.klass – 7; 7.a

5.

11. juuni,
2018

klass – 1; 7.b klass – 6; 7.c klass – 4; 8. klass – 9; 9.a klass – 9
õpilast ja 9.b klass – 8 õpilast.
2. Viia järgmisesse klassi: 1.a klass – 15; 1.b klass – 24; 1.c klass –
21; 2.a klass – 19; 2.b klass – 22; 2.c klass – 16; 3.a klass – 18; 3.b
klass – 16; 3.c klass – 21; 4.a klass – 16; 4.b klass – 18; 4.c klass –
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18; 4.d klass – 2; 5.a klass – 19;5.b klass – 17; 5.c klass – 3; 5.d
klass – 10; 5.c klass – 1; 6. klass – 12; 7.a klass – 15; 7.b klass –
11; 7.c klass – 10 ja 8.aklass – 14 õpilast.
3. Jätta 1.c klassi õpilane klassikursust kordama vanema avalduse
alusel.
4. Jätta 3.b klassi õpilane klassikursust kordama vanema avalduse
alusel.
5. Jätta 4.a klassi õpilane klassikursust kordama vanema avalduse
alusel.
6. Jätta 8. klassi õpilane klassikursust kordama vanema avalduse
alusel.
7. Tunnustada järgmisi põhikooli õpilasi kiituskirjaga:
2.c klass – 3; 3.a klass – 2; 3.b klass – 3; 3.c klass – 3; 4.a klass – 4;
4.b klass – 10; 4.c klass – 3; 5.a klass – 1; 5.b klass – 2; 6.klass - 2
ja 8.klass – 2 õpilast.

6.

15. juuni,
2018

Välja anda põhikooli lõputunnistused ja kiituskirjad „Väga heade
tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ 20-le 9.a klassi õpilasele ja
16 –le 9.b klassi õpilasele.
1. Viia järgmisesse klassi pärast täiendavat õppetööd alljärgnevad
õpilased: 1.c klass – 1; 2.a kl – 3; 3.b klass – 1;

5.b kl – 5; 6.kl –

2; 7.a kl –1; 7.b kl – 2;7.c kl – 1 ja 8.kl - 2 õpilast .

7.

22. juuni,
2018

2. Jätta 1.a klassi õpilane klassikursust kordama vanema avalduse
alusel.
3. Jätta 8. klassi õpilane klassikursust kordama vanema avalduse
alusel.
4. Välja anda põhikooli lõputunnistused 9.b klassi 3 õpilasele.
5.

Soome Vabariigist tulnud õpilane jätkab õpinguid 4. klassis.

1. Üleviimine järgmisesse klassi. Peale täiendavat õppetööd viiakse

8.

30. august,
2018

järgmisesse klassi alljärgnevad õpilased: 3.a – 1; 3.b – 1; 5.a – 1; 6.
kl – 5; 7.b – 4; 7.c – 3; 8. kl – 5 (kellest ühel muudeti õppeaega).
2. Klassikursuse kordamine. Jätta 8. kl õpilane jätta vanema
avalduse alusel klassikursust kordama. Jätta 9.a õpilane jätta
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klassikursust kordama mitterahuldavate tulemuste tõttu neljas
õppeaines.
3. Põhikooli lõpetamine. Välja anda põhikooli lõputunnistused
kolmele 9.b klassi õpilasele.
4. Koduõppe rakendamine vanema soovil. Vanema avalduse alusel
rakendada koduõpet 4.c ja 1.b klassi õpilastele ning jätkata
koduõppe rakendamist vanema avalduse alusel 6.b klassi õpilasele.
5. Välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamine. Soome Vabariigist
tulnud õpilaste jätkamine 8.b klassis ning 2.b klassis.
6. 2017/2018. õppeaasta kokkuvõte. Õppe- ja kasvatustegevuse
tulemused ja ettepanekud kooli juhtkonnale kooli õppe- ja
kasvatustegevuse parendamiseks.
7. 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. Tööplaan
kinnitada.
8. Õppekava muudatuste kinnitamine. Arutati läbi muudatused.
9. Õpetaja esindaja valimine hoolekogusse. Hoolekogu uue
õppeaasta töös osalevad õpetajate esindajatena Tiina Niin ja Mare
Vlassov.
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AASTA SÜNDMUSTE KRONOLOOGIA
Kuu

Kuupäev

Üritus

Valdkond

1. september

1. septembri avaaktus 1.-9. klassid.

4. september

Juhtkonna nõupidamine

6. september

Digitund. Printer. Õpiveeb. eKool.

Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine. Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega

7.-08. september
8. september
11. -30.
september

Juhtkonna liikmete kohtumine kooli pidaja esindajatega
Kampaania "Kogu köögiviljad korvi"

Õppe- ja kasvatustöö

11. september

Juhtkonna nõupidamine

12. september

13. september

Keelte ainesektsiooni nõupidamine
Püsinäitused: Sulle, koolinoor, Majandusalast kirjandust, Raamat
- Sinu parim sõber
Pernova Hariduskeskuse Tehnikamaja sünnipäeva tähistamine

Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö

13. september

Infotund. Purjetamise algõpetus meie koolis

14. september

Haridustehnoloogia konverents EXEX

14. september

Raamatunäitus "Euroopa keelte päev"

18. september

Juhtkonna nõupidamine

19. september

Pernova Hariduskeskuse Tehnikamaja sünnipäeva tähistamine
1.b, 1.c ja 4.c klassi karukoosolek projekti "Kiusamisest vaba
kool" raames

12. september

1. SEPTEMBER

Pildistamine

19. september
20. september

Ülelinnaline algklasside aineühenduse juhtide koosolek

20. september

Murdmaajooks 3 kl, 4 kl, 5 kl, 6.-7. kl.
Kolme mereäärse kooli (Laulasmaa, Muhu ja Raeküla koolide)
juhtkondade kohtumine
Keelte ainesektsiooni töökoosolek
Sügise sünnipäev. Osalemine joonistusvõistlusel "Lõikuspidu"
(2. okt)
1.a ja 4.a klassi karukoosolek projekti "Kiusamisest vaba kool"
raames
IX Raeküla kooli olümpia

21. september
22. september
22. september
22. september
29. september
25.-28.
september
25. september
25. september
25. september 21. oktoober
26. september
26. september

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega.
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

Spordinädal - Liikuv Kool

Õppe- ja kasvatustöö

I kooliastme, II kooliastme, III kooliastme õpilastele infominutid

Õppe - ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine

Juhtkonna nõupidamine
Vanapaber ei ole praht

Õppe- ja kasvatustöö

Euroopa keeltepäeva tähistamine

Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega

Kooli tutvustav kohtumine Pöialpoisi lasteaias.

138

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018
26. september
25.-29. sept
27. september
27. september
27. september

Infotund

28. september

Liiklusloengud ja liiklusaabitsate jagamine 1. klasside õpilastele

29. september
30. september
september

Maailma südamepäev
Matemaatika lahtised võistlused (TÜ Teaduskool)
Nutimaastik HEV õpilastele
Ülemaailmne muusikapäev. Muusikapäeva kontserdid
Kontserdimajas

1. oktoober
2. oktoober

Juhtkonna nõupidamine

2. oktoober
4. oktoober

Muusikapäeva tervitus kooridelt
Teadusbussi külastus 2.-5. klass
Ettevõtlikkusnädal. Tagasi kooli Raeküla moodi - kohtumiste
sari (7.-9. klass)
Annetuste kogumine loomade varjupaiga jaoks. Teated klassides

2.-5. oktoober
2.- 30. oktoober

2. OKTOOBER

Koolidevaheline pendelteatejooks 3,4,5.kl.
Teadlaste ÖÖ Festival
5.- 9. kl mälumängusarja "EV - 100!" I voor
Õppenõukogu (tööplaani kinnitamine 2017/18 õa-ks, 2016/2017
õ.-a aruanne), kooli õppekava kinnitamine

4. oktoober

Digitund. Ülevaade haridustehnoloogia konverentsist EXEX

4. oktoober

Vanemate üldkoosolek (kokkuvõte eelmisest õppeaastast,
käesoleva õppeaasta eesmärgid, hoolekogu tööst). Klasside
lastevanemate koosolekud.

4. oktoober

Sügiskompositsioonide näitus

5. oktoober
5. oktoober
5. oktoober
6. oktoober

Õpetajate päeva tähistamine
Raamatunäitus "Minu õpetaja"
Koolide orienteerumine 4.-5., 6.-7., 8.-9. klassid
Rahvusvaheline naeratamise päev. Kunstivahetunnid

9. oktoober

Juhtkonna nõupidamine

10. oktoober
10. oktoober
10.-31. oktoober
11. oktoober
11.- 15.
oktoober

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe ja kasvatustöö,
personalijuhtimine
Koostöö
huvigruppidega

Vene keele konkurss "Meie Pärnu"
Ülemaailmse vaimse tervise päev. Just Dance vahetunnid
Gulliveri kirjandus- ja teatrimäng
Infootsingu ja orienteerumise võistlus

Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 7

Õppe- ja kasvatustöö

11. oktoober

Infotund

11. oktoober
12. oktoober
12. oktoober
16. oktoober
16. oktoober
13. oktoober
16. oktoober
16. oktoober

Muusikal "Võlur Oz" Viljandi Ugalas
Ülemaailmse nägemise päeva stend
Võrgustik Võrgutab seminar „Digipöörane kool“
Raamatukogutund 1.a klassi õpilastele
Ülemaailmne toidu päeva võistlusmäng "Maailma köök"
Õpioskuste võistluse piirkonnavoor 6. klassidele
Raamatunäitus "Kool trükisõnas"
Foxacademy demotund matemaatikaõpetajatele

16. oktoober

Juhtkonna nõupidamine

18. oktoober
18. oktoober

5.- 9. kl mälumängusarja "EV - 100!" II voor
Digitund. Infootsingu ABC.
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Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
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18.-20. oktoober
19.oktoober

2. OKTOOBER

20. oktoober
21.-29. oktoober

22.-29. oktoober

Õpetajate ühiskoolitus Barcelonas

30. oktoober

Juhtkonna nõupidamine

30. oktoober

Pärnu linna haridusprojekti esitamise tähtaeg

30. oktoober

Kooli aastaraamat 2016/2017

30.oktoober
31. oktoober
31. oktoober
Oktoober

Klassidevaheline rahvastepalli võistlus 4.-5. kl. T
I kooliastme, II kooliastme, III kooliastme õpilastele infominutid
Halloweeni teemapäev
8. klassi uurimistööde kaitsmine

Oktoober

Hoolekogu koosolek

1. november

Noorsootöö projektide esitamise tähtaeg

1. november

3. november
6. november
6. november

Digitund. eKoolikott
Programm "Eesti toidu aastaring talus". Kurgja talumuuseumis.
4.a, 4.c, 5. c ja 5.d klassid 1. november ja 2.a ja 2.b klass 3.
novembril.
Klassivälise kirjanduse viktoriin 2.-4. klassile Kristiina Kassi
lasteraamatute põhjal (I võistlussarjast)
Ingliskeelne seiklus-võistlusmäng.
Raamatukogutund 1.b klassi õpilastele
8. klassi uurimistööde kaitsmine

6. november

Juhtkonna nõupidamine

1. ja 3.
november
1. november

3. NOVEMBER

"Suhkur - sõber või vaenlane" 2.-9. klass (plakatid, küpsetised
(koos retseptidega), degusteerimine)
Osalemine ülelinnalisel kunstikonkursil 1.-4.klassi õpilastele
koolides
Projekti "Suhkur - sõber või vaenlane" lõpetamine
Õpilastel koolivaheaeg.

8. november

"Petja ja hunt" ja ekskursioon Estonias (100 piletit) 3.-5.
klasside õpilased
Teater Lepatriinu EV 100 aastapäevale pühendatud etendus 1.-3.
klasside õpilastele (pilet 2.50)
Rahvastepall 4.-5. kl tüdrukud

8. november

Infotund

9. november

Õpilastööde konverents Muhus

9. november

Mardipäeva ühine tähistamine Pärnu Raeküla Lasteaiaga

9. november
11. november

Rahvastepall 4.-5. kl poisid
Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

13. november

Kohtumine ja ohutusloeng instruktor Vladimir Sillastega.

13. november

Juhtkonna nõupidamine

7. november
8. november
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Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine.
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
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Raamatunäitus "Põhjamaade raamatunädal"
Nutiviktoriinis "Nutt tuleb peale" osalemine. Korraldaja Rääma
põhikool.
Olalemine Pärnu muuseumi õppeprogrammis "Mõõgast
mündini"
Digitund.
Töövarjupäev
Ülelinnaline luule lugemise konkurss 2. klasside õpilastele,
teema "Minu Eestimaa"

Õppe- ja kasvatustöö

Teemanädal

Õppe- ja kasvatustöö

20. november

Juhtkonna nõupidamine

22. november

5.- 9. kl mälumängusarja "EV - 100!" III voor

22. november

Infotund

23. november
23. november

Viktoriin "Meie Pärnu"
Raamatunäitus "Põnev lasteraamat"

24. november

Kadripäeval esitavad kadripäeva kava 2. klasside õpilased ja
õpetajad.

24. november

Madripidu

20. november1. detsember

Hea kodaniku nädal

Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega

14. november
14.-16.
november
16. november
15. november
16. november
16. november

3. NOVEMBER

20.-23.
november

4. DETSEMBER

22, 23, 29.
november

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

Klassidevahelised võimlemisvõistlused 3, 4, 5. kl. tüdrukutele.

Õppe- ja kasvatustöö

27. november

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja
juhtimine

27. - 30.
november
28. november
29. november
29. november
30. november
30. november
30. november
november
november
november
november jaanuar
1. detsember
4. detsember

Sulgpall 1.-5. kl, 6.-9. kl õpilased

Õppe- ja kasvatustöö

I kooliastme, II kooliastme, III kooliastme õpilastele infominutid
"Lahe koolipäev" osavõtt
Digitund
Raamatunäitus "Keskkonnakaitse-elukaitse"
"Koidulauliku valgel"
Esimese trimestri hinnete välja panemine
Draamakonkurss
EENeti joonistusvõistlus
Koolisisene eÕppe päev

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

Osalemine projektis Küünlaümbriste ja patareide jaht.

Õppe- ja kasvatustöö

Õppetrimestri kogunemised (1.-9. klass)
Raamatukogutund 1.c klassi õpilastele

4. detsember

Juhtkonna nõupidamine

5. detsember

Foorumiteater

5. detsember

Raeküla lasteaia lastega - Suurema sõbra programm 4.b

6. detsember

Muusikaviktoriin 7.-9. klass

6. detsember

Infotund

6. detsember

Kontsert "Vanavanemate jõulud"

Õppe - ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
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Akrobaatika ja toenghüpe 1.-3. kl, 4. kl, 5. kl
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor
08.12.2017 Vabariiklik koolitus Pärnu Koidula Gümnaasiumis
õppefirmade liikmetele. Jäärmark- 10! Kaubamajakas

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

11. detsember

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja
juhtimine

11.-15.
detsember
13. detsember
13. detsember
15. detsember
18. detsember

Teistmoodi koolipäev. Iga klass osaleb ühel päeval enda poolt
valitud teemapäeval (seotud jõuludega)
Digitund
Võrkpalli pallilahing 1-3 kl poisid.
Ilusa käekirja konkurss 2.-6. klassi õpilastele.
Raamatunäitus "Jõulud- vaikuse aeg"

18. detsember

Juhtkonna nõupidamine

18.-19.
detsember
20. detsember

Kultuurireis jõuluehtes Riiga. 4.d, 5.c ja 5.e klasside õpilased

Õppe- ja kasvatustöö

5.-9. kl mälumängusarja "EV - 100!" IV voor

20. detsember

Infotund

20. detsember

Õppenõukogu - Koolituskava kinnitamine 2018. aastaks

21. detsember

4. jõululaat

21. detsember

Kunstinäitus

Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega

7. detsember
9. detsember

4. DETSEMBER

9. detsember

detsember
22. detsember
22. detsember
22. detsember
22. detsember
22. detsember
23. detsember 7. jaanuar

5. JAANUAR

detsember

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides.
Jõuluhommik 1. - 2. klassidele
Jõuluhommik 3 - 5. klassidele
Jõuluhommik 6. - 9. klassidele
Jõuluvastuvõtt personalile, kooli pidajale ja hoolekogu liikmetele
- vana-aasta ärasaatmine, ülevaade aastast 2016.
Käsi- ja tööõpetustööde diginäitus

Õppe- ja kasvatustöö

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö

Õpilastel koolivaheaeg.
"Operatsioon Kintsutükk" Endlas 2.a, 2.b, 2.c, 1.a, 1.b, 1.c, 5.c,
5.e

3.-4. jaanuar

Juhtkonna arenguseminar

5. jaanuar

Õpetajate koolitusseminar

8. jaanuar

Raamatunäitus "Tervislikud eluviisid"

8. jaanuar

Juhtkonna nõupidamine

10. jaanuar

Digitund. Õpetajate digimappide praktiline koostamine

13. jaanuar

Perepäev kooli tulevate laste peredele

15. jaanuar

Juhtkonna nõupidamine

16. jaanuar

Raamatunäitus "Sada küsimust ja vastust"

17. jaanuar

Infotund

20. jaanuar

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
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Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
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22. jaanuar

Juhtkonna nõupidamine

24. jaanuar
24. jaanuar

5.-9. kl mälumängusarja "EV - 100!" V voor
Ülelinnaline progepäev 2.-6. kl õpilastele

5. JAANUAR

25.-26. jaanuar
25. jaanuar

I kooliastme, II kooliastme, III kooliastme õpilastele infominutid

26. jaanuar

Kooli kontsert

26. jaanuar
27. jaanuar
27. jaanuar

Emakeeleolümpiaad
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor
Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor

29. jaanuar

Juhtkonna nõupidamine

30. jaanuar
31. jaanuar

Rahvastepall 3.-4. kl tüdrukud
Rahvastepall 3.-4. kl poisid

31. jaanuar

Infotund

jaanuar

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides.

jaanuar

Hoolekogu koosolek

1. veebruar

Rändnäituse kunstitööde valmimine

1. veebruar

Nuputa võistlus 5.-6. klassidele

5. veebruar

Juhtkonna nõupidamine

7. veebruar
7. veebruar
7. veebruar
10. veebruar
10. veebruar
12. veebruar

Pärnu Kontserdimaja töötoad (DC, käsikellad, löökpillid, räpp ja
muusika loomine) 2.a, 2.b, 3.a ja b, 4.a, 4.d/5.c, 5.d ja 5.a,
Võrkpall Kooliliiga 6.-9. kl poisid
Digitund
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor
Ajalooolümpiaadi piirkonnavoor
Poistelaul
Muinasjututund 1.a klassile

12. veebruar

Juhtkonna nõupidamine

13. veebruar
14. veebruar
14. veebruar

Vastlapäeva tähistamine
Sõbrapäeva tähistamine
Sõbrapäev. Suure sõbra projekt I ja III klassid

14. veebruar

Infotund

15. veebruar

Tallinnas NUKU teatris etendus „Pollyanna“ ja ekskursioon
vanalinnas.

19. veebruar

Juhtkonna nõupidamine

19. veebruar
20. veebruar
21. veebruar
21. veebruar
21. veebruar

Võrkpalli Pallilahingu finaalturniir.
Rahvastepall 1.-3. kl poisid
Rahvastepall 1.-3. kl tüdrukud
5.-9. kl mälumängusarja "EV - 100!" VI voor
Digitund

5. veebruar

6. VEEBRUAR

Õpilasesinduste koolituslaager kolme mereäärse kooli projekti
raames
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Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
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23. veebruar
23. veebruar
23. veebruar
23. veebruar

Viktoriin Eesti Vabariik 100
Raamatunäitus "Eesti rahva ajaloost"
Vabariigi aastapäeva aktus-kontsert
Vabariigi aastapäeva vastuvõtt personalile ja külalistele

23. veebruar

Noorte rongkäik seoses Eesti Vabariigi väljakuulutamise 100.
aastapäevaga Pärnus

23. veebruar

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides.
Teise trimestri hinnete väljapanek

28. veebruar

Infotund

28. veebruar,
1. märts

Õpetajatele koolitus "Vaikuseminutid"

28. veebruar

Klassiõpetajate arenguseminar - 1. klassides projektõppe
planeerimine ja töö ainekavadega.

6. VEEBRUAR

veebruar

24. veebruar 4. märts
veebruar

veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
5. märts
5. märts
5. märts

Külaliste vastuvõtt Haabneeme koolist.

5. märts

Juhtkonna nõupidamine

7. MÄRTS

5.-9. märts
7. märts
8. märts
10. märts
12. märts

Võõrkeelte nädal
Digitund
Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlus 1.-3. kl. T
Matemaatika olümpiaad 4.-6. klassile
Muinasjututund 1.b klassile

12. märts

Juhtkonna nõupidamine

14. märts
14. märts

Emakeelepäeva kirjandusviktoriin
Raamatunäitus "Kas siis selle maa keel…"
Ülelinnalise emakeelepäevale pühendatud konkursil osalemine
1.-4. klassid

14. märts
14. märts

Infotund

14. märts

23. solistide konkurss

15. märts
16. märts
19. märts
19.-23. märts
19. märts
19.-23. märts
20. märts

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine

Õpilastel koolivaheaeg
Ajalooolümpiaadi piirkonnavoor
Koolisisene eÕppepäev Eesti Vabariik 100 / #EV100
robootikatundi Pärnu linna koolides
Looduseviktoriin 3.-4. klass teemal „Loodus ja keskkond
Minifirmade osalemine JA aastalaadal
KIK projekti esitamise tähtaeg
Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistamine
Raamatunäitus "Ei mõnuainetele"
Veeohutuse alane koolitus 1. klasside õpilastele

14. veebruar

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Personalijuhtimine
Koostöö
huvigruppidega.
Õppe- ja kasvatustöö

Matemaatikavõistlus Känguru
3. klasside ingliskeelsete näidendite võistlus
Muinasjututund 1.c klassile
Reaal- ja loodusainete nädal
Juhtkonna nõupidamine
Võõrkeelte nädal
Raeküla Kooli Talent 2018
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Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe - ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

8. APRILL

7. MÄRTS
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20. märts
21. märts
21. märts

Loodusviktoriin 3.-5. klassidele
5.-9. kl mälumängusarja "EV - 100!" VII voor
Digitund

21. märts

"Kiusamisest vaba kool-lasteaed" projekti raames karude
koosolek Raeküla lasteaias. Külastab 1. klass.

21. märts

Ettevõtlike noorte 3-võistlus ja õpetajate õpiüritus. Kell 14.3016.00

23. märts

Esinemine 20 minutilise kontserdiga Laulasmaa Kooli
sünnipäeval

26. märts

Juhtkonna nõupidamine

27. märts
28. märts

6.-7. kl. poiste ülelinnalised korvpalli võistlused.
Raamatunäitus "Kunstiraamatuid kooli raamatukogus"

28. märts

Infotund

30. märts

Pärnu Raeküla lasteaias kogemuspäev projekti "Kiusamisest
vaba kool - lasteaed" raames.
I kooliastme, II kooliastme, III kooliastme õpilastele infominutid

31. märts

Haridusprojektide taotluste esitamise tähtaeg

28. märts

märts

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides.

märts

Hoolekogu koosolek

märts
märts
märts
märts

Nordplus projekti esitamistähtaeg
8.-9. klassi õpilaste digipädevuste tasemetöö
Ettevalmistus nutivõistluseks
Muusikamoos

märts

Kolme mereäärse kooli (Laulasmaa, Muhu ja Raeküla koolide)
õpilastööde rändnäitus

märts

Jalgpalli osavusfestival

1. aprill

Noorsooprojekti tähtaeg

2. aprill

Juhtkonna nõupidamine

3. aprill
4. aprill
4. aprill

Saksa keele 8. ja 9. kl olümpiaad
Põhikooli nutivõistlus 5.-9. klass
Digitund

5. aprill

Kontsert Muhu Põhikoolis

6. aprill

Rahvusvaheline spordipäev

7. aprill

Pärnu päev. Koolimaja tutvustamine.

9. aprill

Juhtkonna nõupidamine

9. aprill
10. aprill

I ja II kooliastme õpilastele nutivõistlus
Staarjäljendajate konkurss

11. aprill

„Kui müristab ja välku lööb“ – vahvad teaduskatsed Raeküla
lasteaia lastele.
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Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
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11. aprill

Infotund

11. aprill
12. aprill
11. aprill
12. aprill

23. solistide konkurss
2018 sammu oma südame heaks
Kombineeritud teatevõistlused 1.-3. kl
Nutipäev " Turvaliselt internetis" 2.-4. klassi õpilastele

16. aprill

Juhtkonna nõupidamine

8. APRILL

16. aprill
16. aprill
16.-20. aprill
18. aprill
18. aprill
19. aprill

Tantsukontsert

21. aprill 1. mai

Õpilastel koolivaheaeg

23. aprill

Juhtkonna nõupidamine

23. aprill

Raamatu ja roosi päev. Raamatute kogumine

24. aprill

Õpetajate arenguseminar

25. aprill
25. aprill
25. aprill

Õpetajate koolitusreis Tallinna
Lembitu retk
Raamatunäitus "Raamatu ja roosi päev"
"Uinuv kaunitar" ballett Estonia külalisetendus Pärnu
Kontserdimajas 2.c, 3.a ja 3.b klass

25. aprill
25. aprill
aprill
aprill
aprill
aprill
aprill
aprill

Infotund
KIKi õppeprogramm "Kevadine linnuelu Matsalus" 5. klassidele
KIKi õppeprogramm "Vesi elukeskkonnana" 3. klassidele
KIKi õppeprogramm "Elurikkus metsas" 4. klassidele
KIKi õppekäik Tallinna Loomaaeda 2. klassidele
KIKi õppeprogramm "Organismide rühmad" 1. klassidele
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides.
Digipädevuste tasemetöö 9. klassile
Digitund
Vestlus politseinikuga 5.b ja 5.d klasside õpilastele
Vestlus politseinikuga 6. klassi õpilastele
Raeküla kooli tantsukontsert
Matemaatikavõistlus Nuputa finaal

Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

7. mai

Juhtkonna nõupidamine

mai
mai
8. mai
9. mai
9. mai

Kõneminutid 2.-4. klasside õpilastele
Kõneminutid 5.-9. klasside õpilastele
PISA testis
5.-9. kl mälumängusarja "EV - 100!" IX voor
Raamatunäitus "Maailm, tõde, vabadus "

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

9. mai

Laulukontsert "Laul emale"

Õppe- ja kasvatustöö

aprill- mai
2. mai
2.mai
2.mai
3. mai
5. mai

9. MAI

"Parim minifirma 2018" finaalvõistlus.
Osalemine loodusteaduste testis
Reaal- ja loodusainete nädal
5.-9. kl mälumängusarja "EV - 100!" VIII voor
Digitund

Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
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9. mai

14. mai
14. mai

Lasteaia Pöialpoiss koolitulevate laste tutvumine Pärnu Raeküla
kooliga.
8. klassi üleminekueksam eesti keeles
I kooliastme, II kooliastme, III kooliastme õpilastele infominutid

14. mai

Juhtkonna nõupidamine

16. mai
16. mai

6. klassi eesti keele tasemetöö
Digitund

17. mai

1. klassi õppima asuvate laste vanematele kooli tutvustav
koosolek

21. mai

Juhtkonna nõupidamine

22. mai

6. klassi matemaatika tasemetöö

23. mai

Infotund

24. mai

28. mai

3. klassi eesti keele tasemetöö
Raeküla kooli õpilaste kontsert "Lase valla julgel häälel
lauluviis."
Viimase koolipäeva aktus 9. klassile

28. mai

Juhtkonna nõupidamine

29 .mai
30. mai

3. klassi matemaatika tasemetöö
Digitund

9. MAI

10. ja 11. mai

24. mai

mai
mai-juuni
16. mai
14. mai
mai
18. mai
mai
mai
mai

Pärnu Linnavalitsuse tublide vastuvõtt

1. juuni
1. juuni

Arenguvestlused personaliga
Jalgpall 4.-5. klass poisid
Jalgpall 6.-7. klass poisid
9. klassi äriplaanide kaitsmine
8. klassi loovtööde kaitsmine
8.a klassi loovtööde kaitsmine
Ohutuslaager Jõulumäel 6. klassi õpilased
Eneseanalüüside tegemine - õpetajad.
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides.
Heatahtejooks 5.-9. klass
Jalgpall 1.-3. kl poisid
Kergejõustik 3.-4. kl poisid ja tüdrukud
Kergejõustik 6.-9. kl poisid ja tüdrukud
Põhikooli eesti keele lõpueksam
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides.
8. klassi üleminekueksam (eesti keel)
Pärnu linna koolinoorte orienteerumispäev

4. juuni

Juhtkonna nõupidamine

6. juuni

Infotund

mai
mai
9.mai
31.mai
mai
1. juuni
juuni

10. JUUNI

Infotund

8. juuni
6.-8. juuni

Põhikooli matemaatika lõpueksam
Projektipäevad
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Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö
huvigruppidega.
Õppe- ja kasvatustöö
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine.
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
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7. juuni

Ülelinnaline Elamusmängude päev 4. klasside õpilastele.

8. juuni
11. juuni

KIKi õppekäikude ettekannete ja kogemuste konverents.
Projektipäevade tagasisidestamine klassides

11. juuni

Juhtkonna nõupidamine

10. JUUNI

11. juuni
12. juuni
12. juuni
13. juuni
13. juuni 31. august
13.-30. juuni

15. juuni
18. juuni

Juhtkonna nõupidamine

25. juuni

Juhtkonna nõupidamine

29. juuni
juuni

Õppenõukogu
Õpetajatele arenguseminar
Õppeaasta pidulik lõpetamine personalile, kolleegi preemiaga
tunnustamine.

15. juuni

juuni
juuni
juuni
juuni
juuni-august

11. JUULI

Õpilastel suvine koolivaheaeg
Täiendav õppetöö.
Õppenõukogu. Klassist klassi üleviimine, põhikooli lõpetamine,
kiitusega tunnustamine, klassikursuse kordamine. Infotund.
Põhikooli lõpuaktus

29. juuni

Heki istutamine
Ainesektsioonide töö aruanded
Arvutite hooldus
Tundide planeerimine õpetajatele uueks õppeaastaks.
Vabade ametikohtade konkursi korraldamine

juuli

Tartu Ülikooli õppejõudude majutus

august

Töö planeerimine uueks õppeaastaks.

30.august

12. AUGUST

Õppenõukogu
III trimestri hinnete väljapanek
2017/2018 õppeaasta lõpuaktused üleminekuklassidele.
Põhikooli valikeksam

Õppe- ja kasvatustöö.
Koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

Õppenõukogu. 2017/2018 õppeaasta kokkuvõte. Uute
eesmärkide püstitamine. Infotund.

august

Kooli hoolekoguga uueks õppeaastaks tegevuste planeerimine.

august

Aastaraamatu materjali kogumine.

august

Juhtkonna kohtumine kooli pidaja esindusega.
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Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja
juhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Personalijuhtimine
Personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö.
Ressursside juhtimine.
Koostöö
huvigruppidega
Personalijuhtimine
Ressursside juhtimine
Personalijuhtimine
Personalijuhtimine
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
Eestvedamine ja
juhtimine
Koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja
juhtimine
Koostöö
huvigruppidega

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2017-2018

KOOL MEEDIAS
Neljandikud lõpetasid õppeaasta elamusmänguga 24.06.18
Raeküla kooli lapsed käisid linnaruumis tarkust taga nõudmas 16.11.17
Sõpruskoolide tegus päev Raeküla koolis 02.02.18
Raeküla kool avab taas spordiklassi 07.02.18
Perepäev Raeküla koolis 18.01.18
Missugune on õpikäsitus Barcelona koolides 24.11.17
Mõistusega vägivalla vastu 22.11.17
Pernova tehnikamajas peeti aardejahti 18.09.17
Raeküla kooli põnev külaskäik rahvusooperisse 11.11.17
Raeküla kooli mardisandid kollitasid naabreid 10.11.17
Raeküla kooli lapsed tutvusid Eesti toidu aastaringiga Kurgjal 09.11.17
Raeküla kooli lapsed tegid kasside põlenud turvakodule suure annetuse 22.10.17
Reis muinasjutumaale 17.10.17
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