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SAATEKS
Hea Pärnu Raeküla Kooli aastaraamatu lugeja,
Valminud on meie kooli viies aastaraamat, kus teeme kokkuvõtteid 2018./2019. õppeaastast
meie Pärnu Raeküla Koolis.
Selle õppeaasta suurimateks väljakutseteks olid sisehindamise läbiviimine ja aruande tegemine,
kooli uue arengukava 2019-2022 loomine, õppekava uuendamine - muutmaks õpilaste
uurimistööde tegemise oskuse arendamist süsteemseks ja terviklikuks, projektõppega
alustamine esimesest klassist, õpilaste ja õpetajate digipädevuste arengu toetamine,
õppetundidesse robootika ja programmeerimise lõimimine, õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine,
üleriigiliseks laulu- ja tantsupeoks „Minu arm“ kooride ja tantsurühma ettevalmistamine ja peol
osalemine.
Kooliaastat alustas 419 õpilast, mis oli pea klassitäis õpilasi vähem, kui seda oli aasta varem.
Avasime juba kaheksandat aastat spordiklassi tennisest ja jalgpallist huvitatud õpilastele, kuid
seekord vaid poole klassiga. Kahes esimeses klassis alustas õppimist 44 kooliuusikut, kevadel
lõpetas põhikooli 18 õpilast. Õpilaste õppimist suunas 40 õpetajat.
Parimatest parimaid õpilasi oli sellel õppeaastal 66, tublimatest tublimaid sportlasi 32,
kiituskirjaga lõpetas 36 õpilast, häid ainetundjaid 17 õpilast. Meie sooviks on, et väga tublisid
õpilasi oleks oluliselt rohkem, et iga õpilane oleks sisemiselt motiveeritud õppija ja pühendaks
õppimisele iga minuti oma koolipäevast, oleks vastutustundlik ja ennastjuhtiv.
Tähtsal kohal on koostöö. Koostööd teeme nii koolis kui ka väljaspool kooli. Koostöö kahe
lasteaiaga on liikunud järgmisele tasandile – lisaks traditsioonilistele tegevustele viisime
Raeküla lasteaias läbi teist aastat teaduspäeva, sel aastal oli teemaks helide maailm ja Euroopa
CodeWeek raames korraldasime robootikapäeva (õpetasime lasteaialastele koodimist
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BeeBottide ja Ozobottidega); Pöialpoisi lasteaia lapsed osalesid meie majas kaasatud õppe
tundides, uuel õppeaasta kooli õppima asuvate laste vanematega kohtumine Pöialpoisi lasteaias
on muutumas traditsiooniks.
Algas kaks aastat kestev rahvusvaheline koolide vaheline koostööprojekt „Õpilaste vaimne
tervis“, mille raames toimusid 8. klasside õpilastele ühe-nädalased õpiränded Churriana de la
Vegasesse (Hispaania) ja Kieli (Saksamaale).
Hoolekogu olulisemaks sündmuseks oli õpilastele kohtumise korraldamine lastekirjaniku
Markus Saksatammega ja tema raamatute müük koolis. Vanemate kaasatus oli ka kooli 5.
jõululaadaks valmistumisel (tulemuseks - kokku 86 müüjat ja 34 kaubaletti) ja osalemisel
ostjatena.
Õpetajad õppisid ja omandasid teadmisi kohtudes oma kolleegidega nii meie koolis kui ka
väljaspool kooli. Külastasime Tartu Raatuse kooli ja tutvusime Eesti Rahva Muuseumis
õpiprogrammidega, viisime Koidula koolis kogemuspäeval läbi kaks õpituba, korraldasime
kauaaegsetele koostööpartnerite kolme mereäärse kooli (Laulasmaa, Muhu ja meie kool)
õpetajatele digipädevuste omandamiseks koolituspäeva meie koolis, Erasmus+ programmi toel
õppisid kaks õpetajat Roomas Itaalias, üks õpetaja Kalamatas Kreekas ja arendusjuht osales
rahvusvahelise DeltaKappaGamma naiskoolitajate organisatsiooni Euroopa konverentsil
Reykjavikis.
Meie kooli külastasid ja tutvusid meie koolikorraldusega Kärla Põhikooli koolipere, Luce kooli
direktor, Muhu ja Laulasmaa koolide juhtkonnad, TÜ magistrant Kärt Leppik (kes oli
eksperdiks sisehindamise aruande ja arengukava tegemisel), 10. Eesti koolijuhtide rattaretkel
osalenud.
Kooliaasta nn kirsiks tordil oli osalemine XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“. Meie
kooli esindasid mudilaskoor, poistekoor ja lastekoor ning 6.-8. klasside õpilaste tantsurühm.
Seda loetelu võiks jätkata, sest seda on tõepoolest nii väga palju, kuid sellest kõigest ja veel
rohkemast saab lugeda käesolevast aastaraamatust.
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

VISIOON
Pärnu Raeküla Kool on tunnustatud kodulähedane kaasaegse õpikeskkonnaga rahvuskultuuri
hoidev kool, kus omandatud põhiharidus võimaldab jätkata võimetekohase hariduse
omandamist järgmisel haridustasemel.

PÕHIVÄÄRTUSED
Koostöö – meil on ühised eesmärgid, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks
teevad koostööd õpetajad, õpilased, vanemad, partnerid ja toetajad.
Traditsioonid – oma tegevuses järgime ja hoiame Eesti rahvakultuuri ning oma kooli
traditsioone.
Hoolivus – oleme lugupidavad, märkame ja toetame üksteist, kujundame turvalise keskkonna.
Loovus – oleme avatud, innovaatilised ja loovad.

MEIE ARENGUKAVA 2019-2022 PÕHIEESMÄRGID
-

Aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks ja vastutustundlikuks
isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ja jätkata
õpinguid järgneval haridustasemel ning on valmis elukestvaks õppeks.

-

Toetada õpetaja professionaalset arengut.

-

Tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng, mida toetab
turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond.

-

Teadmiste ja oskuste omandamine ja arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.

6

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019

SÜMBOOLIKA
Tunnuslause – Vitae, non scholae discimus. Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks.

KOOLI HÜMN
Sõnad Laine Tõnisson, viis Ester Mäe, seade 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
2018./2019. õppeaastal avati Pärnu Raeküla Koolis 2 esimest klassi, millest üks klass oli
spordiklass (spordialad tennis ja jalgpall). Lisaks oli sel õppeaastal meil kaks eritoega õpilaste
klassi (6 õpilast ja üks õpilane, 6. klassid), kaks tõhustatud toega klassi (kuni 12 õpilast klassis,
6. klass ja 8. klass), kolmele õpilasele võimaldasime koduõpet (üks neist oli koduõppel vanema
soovil ja kaks õpilast tervislikel põhjustel). 1. septembri 2018 seisuga õppis koolis 419 õpilast.
Õpilaste
arv seisuga
1. sept
2015. a
2016. a
2017. a
2018. a

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

Õpilasi kokku (sh
väljastpoolt kooli
teeninduspiirkonda)
440
420
434
419

1.-3.kl

4.-6.kl

7.-9.kl

Klassikomplektid

191
174
181
166

111
137
139
163

138
109
114
90

23
24
24
25

Õpilaste arv

Klassijuhataja nimi

22 õpilast
22 õpilast
15 õpilast
24 õpilast
23 õpilast
21 õpilast
22 õpilast
17 õpilast
19 õpilast
19 õpilast
20 õpilast
16 õpilast
15 õpilast
17 õpilast
5 õpilast
21 õpilast
20 õpilast
10 õpilast
1 õpilane
22 õpilast
16 õpilast
20 õpilast
11 õpilast
21 õpilast

Kaja Lillipuu
Liive Karro
Tiia Vreimann
Kersti Kirsipuu
Enel Telve
Terje Pink
Piret Oitsalu
Evi Kiir
Ly Põldur
Tiia Vestli
Marjaliisa Umb
Eliis Truuman / Tiina Niin
Agne Jepiselg
Sirle Sikk
Stella Vilumets
Pille Nurk
Anneli Kõrge
Andra Pärnamets / Kristin Mei
Gert Köösel / Tiina Niin
Gert Köösel
Age Peda / Uko Kõrge
Kärt Jakobson
Riita Tõniste
Aeliita Kask
8

Õpilaste arv
kooliastmes

I kooliaste
166 õpilast

II kooliaste
163 õpilast

III kooliaste
90 õpilast
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KOOLI JUHTKOND
2018/2019. õppeaastal toimus vähenemine kooli juhtkonnaliikmete arvus - 8-liikmelisest
juhtkonnast sai 7-liikmeline juhtkond.

Juhtkonda kuulusid 2018./2019. õppeaastal:
Liilia Oberg

direktor (tagumises reas keskel)

Pille Nurk

õppekava arendusjuht (esimeses reas vasakul)

Riita Tõniste

huvijuht (tagumises reas vasakult teine)

Pille Paulberg

haldusjuht (tagumises reas vasakult esimene)

Marjaliisa Umb

arendusjuht (esimeses reas paremal)

Karina Võigas

sekretär (tagumises reas paremalt teine)

Tiina Niin

hariduslike erivajadustega õpilastega töö koordinaator
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PEDAGOOGID

Aeliita Kask
Age Peda
Agne Jepiselg
Aive Rantala
Andra Pärnamets
Anneli Kõrge
Eduard Kakko
Eliis Truuman
Enel Telve
Evi Kiir
Gert Köösel
Indrek Joost
Kaja Lillipuu

vene keel
kehaline kasvatus
käsitöö ja kodundus,
matemaatika
saksa keel
klassiõpetaja
klassiõpetaja
töö- ja
tehnoloogiaõpetus
ajalugu,
ühiskonnaõpetus
klassiõpetaja, inglise
keel
klassiõpetaja
ajalugu,
ühiskonnaõpetus
jalgpall,
kehaline
kasvatus
klassiõpetaja,
loodusõpetus

Kersti Kirsipuu
Kristin Mei
Kärt Jakobson
Lembit Tammsalu
Liilia Oberg
Liivi Alekõrs
Liive Karro
Ly Põldur
Mare Vlassov
Marika Kohv
Marjaliisa Umb
Mart Paumäe
Merle Pruul
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klassiõpetaja, inglise
keel
klassiõpetaja
inglise keel
ühiskonnaõpetus,
ajalugu
direktor, uurimistöö
alused
kehaline kasvatus
klassiõpetaja
klassiõpetaja, kunst
keemia, bioloogia,
loodusõpetus
matemaatika
arendusjuht,
klassiõpetaja
jalgpall,
kehaline
kasvatus
tennis,
kehaline
kasvatus
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Pille Nurk

Piret Oitsalu
Riita Tõniste

Sirle Sikk
Stella Vilumets
Terje Pink
Tiia Vestli

õppekava
arendusjuht,
klassiõpetaja
klassiõpetaja,
logopeed
huvijuht,
inimeseõpetus,
karjääriõpetus
muusika
klassiõpetaja
klassiõpetaja
klassiõpetaja,
loodusõpetus

Uko Kõrge
Vaike Somelar

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

Zinaida Karpova
Marika Oraste
Leili Raja
Pilvi Saks
Külliki Vahar
Liina Aasov
Leiki Sildvee

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

Tiia Vreimann
Tiina Niin
Tiina Saamot
Tiiu Künnapas
Tiiu Pärnits
Tõnu Tõniste
Ulrika Pärn

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

sekretär
haldusjuht
haridustehnoloog
staadionijuhataja
remonditööline
koristaja
majahoidja
koristaja
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UUED KOLLEEGID

Liive Karro – klassiõpetaja

Aive Rantala – saksa keel

Lembit Tammsalu –
ajalugu, ühiskonnaõpetus

Tõnu Tõniste – füüsika

Kristin Mei – klassiõpetaja
(väikeklass)
12
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TUNNUSTUSED

Pärnu Raeküla Kooli aasta
Kolleegi Preemia 2019

sekretär
Karina Võigas
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ESIMESED KLASSID
2018. aasta sügisel alustas Pärnu Raeküla Koolis kooliteed 44 õpilast kahes paralleelklassis: 1.a
klassis 22 õpilast, 1.b klassis 22 õpilast. 1.a on spordiklass, kus valikaine- ja/või kehalise
kasvatuse tunnid ja ringitunnid toimuvad kas tennises või jalgpallis.

1.a klass – klassijuhataja Kaja Lillipuu

Gert Aigro

Rasmus Mäe

Kregor Kaldoja

Grethe-Liis Mäevälja

Lisandra Kägu

Ken Mäevälja

Keidy Marija Laaban

Loviise Mägi

Meribel Lehtsaar

Oliver Ostrov

Marten Leppik

Merilin Põld

Ly-Marleen Lillemets

Eveli Sander

Kris-Robin Meri

Lysandra Tamm

Fiona Mõik

Marvin Talviku

Rebeka Mäe

Kenro Tilk
14
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1.b klass – klassijuhataja Liive Karro

Simona Atna

Katriina Liira

Aaron Gerasko

Charly Lõhmus

Timur Jevgrafov

Victoria Murdla

Aron Juske

Andreas Evander Pilv

Kärt Kass

Braydon Pulk

Villen Kiviselg

Lauriine Randma

Anett Koodi

Mirtel Saul

Mirtel Kullerkan

Triinu-Mai Tamm

Karl Ingvar Kuningas

Sten Teterin

Karl-Romet Laanemets

Valeria Timofejeva

Janek Liibert

Delyse Toomsalu
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PÕHIKOOLI LÕPETAJAD
9. klass – klassijuhataja Aeliita Kask

PÕHIKOOLI LÕPETAJAD JA AINEKIITUSEGA TUNNUSTATUD
ÕPILASED
9. klass:
PÕHIKOOLI KIITUSEGA LÕPETAJA
Rasmus Vabrit

tunnustatakse kiituskirjaga väga hea õppimise eest

16
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PÕHIKOOLI AINEKIITUSEGA LÕPETAJAD

Oleg Burakov

tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest vene
keeles;

Mari-Liis Holm

tunnustatakse

kiituskirjaga

väga

heade

tulemuste

eest

matemaatikas, inglise keeles, muusikas ja kunstis;
Maia Pärnpuu

tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise
keeles, muusikas ja kunstis;

Marleen Tohver

tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstis
ning käsitöö ja kodunduses;

Helander Taisson Toom

tunnustatakse

kiituskirjaga

väga

heade

tulemuste

matemaatikas, kunstis, bioloogias, keemias ja geograafias.
PÕHIKOOLI LÕPETASID:
Glen Gots
Carolyn Juske
Andre Karbus
Johannes Kõiv
Kristjan Makarenko
Lilly Meigo
Gert Milpak
Gabriel Männe
Carmen Naudi
Karmo Ots
Markus Saul
Indrek Umb

17
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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

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

Nimi
Kirke Kaukver
Elizabeth Eberg
Sille Kägo
Marielle Lelle
Markus Metsaots
Kauri Urb
Marjete Kallas
Gert Nau
Rebeka Pärn
Artemi Sazonov
Esmeli Veskilt
Lily Dubik
Heseri Maasepp
Lisete Prengel
Heleri Põld
Kirke Kristiina Tempel
Marina Anikina
Maria Rogovtsova
Silleri Veskilt
Emilia Kaup
Adrian Orobko
Mia Johanna Rohula
Kleer Narruskberg
Siim Saks
Retlyn Anett Kaup
Peeter Mägi
Lisa Marie Sooväli
Hendrik Aru
Joosep Limberk
Martin Neppo
Carmel-Eliise Vuht
Iti Mirt Kuniingas
Kaisa Reinvelt
Hanna-Mirell Sinivee
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Jrk
35
36
37
38
39
40

Klass
5.b
5.b
5.c
5.c
6.a
7.

Nimi
Laura Sõstar
Brit Eliis Tähiste
Kristjan Kala
Hannaliisa Peenoja
Olavi Lumberg
Sten-Rasmus Meri
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OLÜMPIAADIDE JA KONKURSSIDE TULEMUSED
TUBLID (hea ainetundja, noor teadur, sportlased)
HEA AINETUNDJA
Jrk

Õpilane

2

Siim Saks

4

3

Lisete Prengel
Kreete-Liis
Pukk

3

Nuputa võistlus

III

Piret Oitsalu

3

Nuputa võistlus

III

Piret Oitsalu

5

Peeter Mägi

4

6

Ege Kurtus
Sahin

4

Inglise keele
ristsõnad
Inglise keele
ristsõnad

IVV
IVV

7

Lisett Ilves

6

Õpioskused

IV

8

Kätlin Hiie

6

Õpioskused

IV

9

Olavi Lumberg

6

Õpioskused

IV

10

Markkus-Oliver
Ollo

6

Õpioskused

IV

11

Raido Reinsalu

6

Õpioskused

IV

12

Janek Vendelin

8

13

Marten
Heinmets

8

4

Kirke Kristiina
Tempel

3

Tehnoloogiaõpetus
Tehnoloogiaõpetus
Inglise keel

14

Mari-Liis Holm

9

15

Maia Pärnpuu

9

Füüsika viktoriin

16

Mirja Pärnpuu

8

Füüsika viktoriin

17

Gabriel Männe

9

Ühiskonnaõpetus

Füüsika viktoriin

LV

PV ÜR RV Õpetaja/juhendaja

Aine
Matemaatika
Känguru
Nuputa võistlus
Peastarvutamise
võistlus
Känguru

1

Klass

V

Piret Oitsalu

III

Piret Oitsalu

III

Piret Oitsalu

V

Marjaliisa Umb

Enel Telve
Pille Nurk, Anneli
Kõrge
Pille Nurk, Anneli
Kõrge
Pille Nurk, Anneli
Kõrge
Pille Nurk, Anneli
Kõrge
Pille Nurk, Anneli
Kõrge

V

Eduard Kakko

VI

Eduard Kakko

V-VI

Tiina Saamot
VIVII
VIVII
VIVII

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

Tõnu Tõniste
Tõnu Tõniste
Tõnu Tõniste
Lembit Tammsalu
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KONKURSSIDE VÕITJAD
Jrk
1

Õpilane
Karl- Romet
Laanemets

Klass
1.b

2

Aaron Gerasko

1.b

3

Eveli Sander

1.a

4

Elisabeth Eberg

2.b

5

Esmeli Veskilt

2.c

6

Marjete Kallas

2.c

7

Silleri Veskilt

3.c

8

Kirke Kristiina
Tempel

3.b

9

Lisete Prengel

3.b

10

Cathrin Erm

4.c

11

Kleer
Narruskberg

4.b

12

Kregor Tallinn

4.a

13

Lisete Prengel

3.b

14

Kristelle
Järvmägi

2.a

15

Liis-Marii Rei

3.a

16

Karoli Küpar

6.a

Aine
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Emakeelepäeva
kirjandusvõistlus
Pärnu Linna
üldhariduskoolide
1.-4. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
Pärnu Linna
üldhariduskoolide
1.-4. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
Pärnu Linna
üldhariduskoolide
1.-4. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
Pärnu Linna
üldhariduskoolide
5.-9. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
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LV PV

ÜR RV Õpetaja/juhendaja

I

Liive Karro

II

Liive Karro

III

Kaja Lillipuu

I

Kersti Kirsipuu

II

Enel Telve

III

Enel Telve

I

Evi Kiir

II

Piret Oitsalu

III

Piret Oitsalu

I

Marjaliisa Umb

II

Tiia Vestli

III

Ly Põldur

II

Terje Pink

EP

Tiia Vreimann

EP

Terje Pink

EP

Tiina Niin
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Pärnu Linna
üldhariduskoolide
5.-9. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
Pärnu Linna
üldhariduskoolide
5.-9. klasside
õpilaste
kunstikonkurss
Võistlusmängude
sari "Huvitav
teadus"
Võistlusmängude
sari "Huvitav
teadus"
Võistlusmängude
sari "Huvitav
teadus"
Võistlusmängude
sari "Huvitav
teadus"
Võistlusmängude
sari "Huvitav
teadus"
Võistlusmängude
sari "Huvitav
teadus"

17

Anelle
Puštsenko

18

Sirly Miländer

8.b

19

Carolyn Juske

9

20

Johannes Kõiv

9

21

Lilly Meigo

9

22

Gabriel Männe

9

23

Helander
Taisson Toom

9

24

Rasmus Vabrit

9

25

Jaan Aiaots

6.a

Nutivõistlus

II

26

Olavi Lumberg

6.a

Nutivõistlus

II

27

Märtin Mäe

6.a

Nutivõistlus

II

28

7

Roboolümpia

EP

7

Roboolümpia

EP

Aeliita Kask

30

Rauno Laas
Karl-Martin
Leppnurm
Märtin Muhu

Marjaliisa Umb,
Aellita Kask
Marjaliisa Umb,
Aellita Kask
Marjaliisa Umb,
Aellita Kask
Aeliita Kask

7

Roboolümpia

EP

Aeliita Kask

31

Tobias Varik

7

Roboolümpia

EP

Aeliita Kask

29

7

EP

Tiina Niin

EP

Tiina Niin

III

Riita Tõniste

III

Riita Tõniste

III

Riita Tõniste

III

Riita Tõniste

III

Riita Tõniste

III

Riita Tõniste

LV- linnavoor; PV- piirkonnavoor; ÜR- üleriigiline; RV- rahvusvaheline; EP- eripreemia.
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PARIMAD SPORTLASED
Jrk Õpilane

1

2

Kristelle
Järvmägi

Samuel Laanela

Klass

2.a

2.a

3

Rego Jürgens

2.a

4

Tristan Sõrmus
Timur
Mardarovski

2.a

6

Kevin Saare

2.a

7

Liise Saare

2.a

8

Jan Alexander
Randmaa

5

2.a

2.b

Ivar Käänik
Elisabeth Eberg
Sille Kägo
Anna-Liisa
Aiaots

2.b
2.b
2.b

13

Laura Liis Lend

2.b

14

Kerttu Aruoja

2.b

15

Marielle Lelle

2.b

16

Markus
Metsaorg

2.b

17

Kauri Urb

2.b

18

Annabel
Männik

3.a

9
10
11
12

2.b

Aine

LV

Pendelteatejooks
Võrkpalli Pallilahing
Rahvastepall 1.-3. kl
Dumle rahvastepall
1.-3. kl
Kombineeritud
teatevõistlused
Pendelteatejooks
Rimi Osalusfestival
Värav
Kombineeritud
teatevõistlused
Pendelteatejooks
Kombineeritud
teatevõistlused
Pendelteatejooks
Rimi Osalusfestival
Värav
Kombineeritud
teatevõistlused
Kombineeritud
teatevõistlused
Pendelteatejooks
Kombineeritud
teatevõistlused
Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing
Võrkpalli pallilahing
Kombineeritud
teatevõistlused
Kombineeritud
teatevõistlused
Kombineeritud
teatevõistlused
Kombineeritud
teatevõistlused
Kombineeritud
teatevõistlused
Kombineeritud
teatevõistlused
Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing
Rahvastepall 1.-3. kl
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PV ÜR

RV

Õpetaja/
juhendaja

3
2
2
2

Age Peda

2
3

Age Peda

2

Indrek Joost

2

Age Peda

3
2

Age Peda

3

Age Peda

2

Indrek Joost

2

Age Peda

2

Age Peda

3
2

Age Peda

3
2
2

Age Peda
Age Peda
Age Peda

2

Age Peda

2

Age Peda

2

Age Peda

2

Age Peda

2

Age Peda

2

Age Peda

3
2
2

Liivi Alekõrs
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19

20

21
22
23
24
25
26
27

28

29
30

Triinu Vaher

Melissa Vatko

Isabella
Roosipuu
Lily Dubik
Gren Toomsalu
Hendrik Treial
Karl Dag
Kaukver
Lisanne Mägi
Johann Mattias
Tomingas
Liis Marii Rei
Karl Gustav
Arthur Konts
Sander Kabir
Pilv

3.a
3.a
3.a

Rimi Osalusfestival
Värav
Pendelteatejooks
Murdmaajooks
Võimlemine
Võrkpalli pallilahing
Rahvastepall 1.-3. kl
Kergejõustik – 60 m
jooks
Kergejõustik –
kaugushüpe
4 x 150m ringteatejooks
Pendelteatejooks
Murdmaajooks
Võrkpalli pallilahing
Rahvastepall 1.-3. kl
Rimi Osalusfestival
Värav
Dumle rahvastepall
1.-3. kl
Kergejõustik – 60 m
jooks
Kergejõustik –
kaugushüpe
4 x 150m ringteatejooks
Dumle rahvastepall
1.-3. kl
Pendelteatejooks
Pendelteatejooks
Pendelteatejooks
Pendelteatejooks

3.a

Pendelteatejooks

3

Liivi Alekõrs

3.a

Võimlemine

2

Liivi Alekõrs

3.a

Võimlemine

3

Liivi Alekõrs

3.a

3.a

3.a

3.a

3.a
3.a

31

Heleri Põld

3.b

32

Lisete Prengel

3.b

Dumle rahvastepall
1.-3. kl
Kergejõustik - pallivise
4 x 150m ringteatejooks
Rimi Osalusfestival
Värav
Rimi Osalusfestival
Värav
Pendelteatejooks
4 x 150m ringteatejooks
Rahvastepall 1.-3. kl
Dumle rahvastepall
1.-3. kl
24

2

Indrek Joost

3
3
1
2
2

Liivi Alekõrs

3
2
1
3
1
2
2

Liivi Alekõrs

2

Indrek Joost
2

1

Liivi Alekõrs

3
1
2

Liivi Alekõrs

3
3
3
3

Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs

2
Liivi Alekõrs

2
1
2

Indrek Joost

2

Indrek Joost

3
1
2

Age Peda

2

Age Peda
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33

Johanna Prengel

3
2
2

4.a
4.a
4.a

Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing
Rahvastepall 1.-3. kl
Dumle rahvastepall
1.-3. kl
Pendelteatejooks
Võrkpalli pallilahing
Rahvastepall 1.-3. kl
Dumle rahvastepall
1.-3. kl
Võrkpalli pallilahing
Rahvastepall 1.-3. kl
Dumle rahvastepall
1.-3. kl
Rahvastepall 4.-5. kl
Rahvastepall 3.-4. kl
Rimi osalusfestival
Värav
Rimi osalusfestivali
finaalvõistlus
Jalgpall 4.-5. klass
Jalgpall 4.-5. klass
Jalgpall 4.-5. klass

1
1
1

Indrek Joost
Indrek Joost
Indrek Joost

4.b

Võimlemine

3

Liivi Alekõrs

4.b

Võimlemine

3

Uko Kõrge

4.b

Rahvastepall 4.-5. kl

2

Liivi Alekõrs

4.c

Rahvastepall 4.-5. kl
Rahvastepall 3.-4. kl
Kergejõustik - pallivise

2
2
1

Liivi Alekõrs

4.c

Võimlemine

1

Liivi Alekõrs

4.c

Võimlemine

1

Uko Kõrge

4.c

Rahvastepall 3.-4. kl

2

Liivi Alekõrs

2

Liivi Alekõrs

2

Liivi Alekõrs

2

Liivi Alekõrs

3.b

34

Lisann Kumer

3.b

35

Lote Raudsepp

3.b

36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Carola Mitt

Merit Lelov

Gerdo Jürgens
Oskar Hein
Siim Riis
Melinda
Tsimmer
Raien Lahe
Kleer
Narruskberg
Jekaterina
Zhukov
Lisa Marie
Sooväli
Richard
Järvmägi
Retlyn Anett
Kaup

3.c

4.a

Age Peda
2

3
2
2

Age Peda
2

2
2

Age Peda
2

2
2

Liivi Alekõrs

1

Indrek Joost
3

Indrek Joost

48

Kaisa Küpar

4.c

49

4.c
4.c

Rahvastepall 3.-4. kl

2

Liivi Alekõrs

51

Kristin Tohv
Ly-Marleen
Palmsaar
Birgit Pärna

Rahvastepall 3.-4. kl
Kergejõustik kaugushüpe
Rahvastepall 3.-4. kl

4.c

2
2

Liivi Alekõrs
Liivi Alekõrs

52

Kadi Lõhmus

5.a

Rahvastepall 3.-4. kl
Rahvastepall 4.-5. kl
Rimi osalusfestival
Värav
Rimi osalusfestivali
finaalvõistlus

1

Indrek Joost

50

25

3

Indrek Joost
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53

54

55

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Reigo Lehtsaar

Marko Mardiste

Joosep Limberk

Marti Neppo

Kennerd Melts
Carl- Jaanus
Pärn
Mattias Mägi
Laura Sõstar
Brith Eliis
Tähiste
Noora-Mia
Värbu
Hanna-Mirell
Sinivee
Elisabeth Saue
Ragne-Riin
Pootsik
Kätlin Hiie
Karmen Piile

5.a

5.a

5.a

5.a

5.a

Rimi osalusfestival
Värav
Rimi osalusfestivali
finaalvõistlus
Jalgpall 4.-5. kl
Rimi osalusfestival
Värav
Rimi osalusfestivali
finaalvõistlus
Jalgpall 4.-5. kl
Rimi osalusfestival
Värav
Rimi osalusfestivali
finaalvõistlus
Jalgpall 4.-5. kl
Rimi osalusfestival
Värav
Rimi osalusfestivali
finaalvõistlus
Jalgpall 4.-5. klass
Rimi osalusfestivali
finaalvõistlus
Jalgpall 4.-5. kl

1
3

Indrek Joost

1
1
3

Indrek Joost

1
1
3

Indrek Joost

1
1
3

Indrek Joost

1
3

Indrek Joost

1

5.a

Jalgpall 4.-5. kl

1

Indrek Joost

5.a
5.b

Jalgpall 4.-5. kl
Rahvastepall 4.-5. kl

1
2

Indrek Joost
Age Peda

5.b

Rahvastepall 4.-5. kl

2

Age Peda

5.b

Rahvastepall 4.-5. kl

2

Age Peda

5.b

Rahvastepall 4.-5. kl
Võimlemine
Rahvastepall 4.-5. kl

2
1
2

5.c

Rahvastepall 4.-5. kl

2

Liivi Alekõrs

6.b
6.b

Orienteerumine
Sulgpall

2
3

Liivi Alekõrs
Anneli Kõrge

5.b

LV- linnavoor; PV- piirkonnavoor; ÜR- üleriigiline; RV- rahvusvaheline; EP- eripreemia.
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Age Peda
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ÕPPETÖÖ TULEMUSED
3. klassi matemaatika tasemetöö tulemused:
Klass

Tasemetöö
sooritanute
arv

Klassi keskmine

Eesti keskmine /
Pärnu keskmine

Õpetaja

3.a

19

42%

69,3% / 71,4%

Terje Pink

3.b

22

75,3%

69,3% / 71,4%

Piret Oitsalu

3.c

17

66,3%

69,3% / 71,4%

Evi Kiir

KOKKU

58

61,2%

69,3% / 71,4%

3. klassi eesti keele tasemetöö tulemused:
Klass

Tasemetöö
sooritanute
arv

Klassi keskmine

Klassi keskmine /
Eesti keskmine

Õpetaja

3.a

19

64%

-

Terje Pink

3.b

22

88,4%

-

Piret Oitsalu

3.c

17

79,5%

-

Evi Kiir

KOKKU

58

77,3%

-

6. klassi matemaatika tasemetöö tulemused (matemaatika tasemetöö oli veebipõhine):
Klass
6.a/b
I rühm
6.a/b
II rühm

Tasemetöö
sooritanute
arv

Klassi keskmine/
Eesti keskmine
%

Klassi keskmine/
Eesti keskmine
(max 47 punkti)

Õpetaja

20

69,1% / 55,4%

33,1 p / 26 p

Marika Kohv

18

50,2% / 55,4%

23,6 p / 26 p

Anneli Kõrge

73,9% / 55,4%

34,8 p / 26 p

Stella Vilumets

21% / 55,4%

9,9 p / 26 p

Kristin Mei
Marika Kohv

6.d

4
Lisaaeg 1 h
8

6.e

1

25,5% / 55,4%

12 p / 26 p

KOKKU

51

54,9% / 55,4%

25,8 p / 26 p

6.c
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6. klassi eesti keele tasemetöö tulemused:
Klass

Tasemetöö
sooritanute
arv

Klassi keskmine /
Eesti keskmine

Klassi keskmine /
Eesti keskmine
(maks 59 p)

Õpetaja

6.a

21

81,2% / 78,1%

47,9 p / 46,1 p

Pille Nurk

6.b

20

80,8% / 78,1%

47,6 p / 46,1 p

Anneli Kõrge

6.c

4

75,6% / 78,1%

44,6 p / 46,1 p

Stella Vilumets

6.d

8

59,1% / 78,1%

34,9 p / 46,1 p

Kristin Mei

6.e

1

74,6% / 78,1%

44 p / 46,1 p

Tiina Niin

KOKKU

54

77,2% / 78,1%

45,6 p / 46,1 p

Õppeaasta algul sept–okt 2018.a toimusid loodusõpetuse tasemetestid, millele anti sõnaline
hinnang õpilaste teadmistele neljast aspektist lähtuvalt. Hinnati tipptase; kesktase, algtase,
nulltase.
Tasemetöö
Klass sooritanute
arv

1.
teadmised

4. kl

55

87% kõrg- ja
kesktase

7. kl

14

43% tipptase
50% kõrgtase

2.
analüüsioskus
11% kõrgtase
40% kesktase
31% algtase
43% tipptase
21% kõrgtase

3.
Kavandamisoskus
55% kõrg- ja
kesktase
29% nulltase
35% tipp- või
kõrgtase
36% nulltase
29% algtase

4.
Tõlgendamisoskus
64% kõrg- ja
kesktase
14% tipptase
29% kõrgtase
57% vajab abi

LÕPUEKSAMITE TULEMUSED
Põhikooli eesti keele lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

3,4

1

5

12

-

-

18
66,9
9. kl
Eksamile jättis ilmumata 1 õpilane.
Võrdlus Eesti ja Pärnu linna tulemustega:
Eesti keskmine: 75,3%
Pärnu Linna keskmine: 79,6%
Meie kooli keskmine: 66,9%
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Põhikooli matemaatika lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 50)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

3,8

6

4

6

2

-

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

3,0

-

-

2

-

-

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

4,4

4

2

1

-

-

18
37,2
9. kl
Eksamile ei ilmunud 1 õpilane.

Põhikooli matemaatika lõpueksami korduseksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 50)

2
27
9. kl
Võrdlus Eesti ja Pärnu linna tulemustega:
Eesti keskmine: 73%
Pärnu Linna keskmine: 78,3%
Meie kooli keskmine: 64,2%
Põhikooli inglise keele lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

7
90,6
9. kl
Eksamile ei ilmunud 1 õpilane.
Võrdlus Eesti ja Pärnu linna tulemustega:
Eesti keskmine: 91,7%
Pärnu Linna keskmine: 92,8%
Meie kooli keskmine: 90,6%
Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 75)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9. kl

6

54,5

3,5

1

1

4

-

-

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

Võrdlus Eesti ja Pärnu linna tulemustega:
Eesti keskmine: 73,7%
Pärnu Linna keskmine: 72,6%
Meie kooli keskmine: 72,6%
Põhikooli ajaloo lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 75)
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1
9. kl
Eksamile ei ilmunud 1 õpilane.

63

4

-

1

-

-

-

Põhikooli ajaloo lõpueksami korduseksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 50)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9. kl

1

43

3

-

-

1

-

-

Võrdlus Eesti ja Pärnu linna tulemustega:
Eesti keskmine: 79,7%
Pärnu Linna keskmine: 56,7%
Meie kooli keskmine: 70,7%
Põhikooli vene keele lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 100)

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

9. kl

1

95

5

1

-

-

-

-

Keskmine hinne

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

4

-

2

-

-

-

Võrdlus Eesti ja Pärnu linna tulemustega:
Eesti keskmine: 88,1%
Pärnu Linna keskmine: 92,6%
Meie kooli keskmine: 95%
Põhikooli keemia lõpueksami tulemused:
Klass

Eksami
sooritanute
arv

Punktide
keskmine
(maksimum 75)

2
79,5
9. kl
Võrdlus Eesti ja Pärnu linna tulemustega:
Eesti keskmine: 84,2%
Pärnu Linna keskmine: 90,1%
Meie kooli keskmine: 79,5%
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8. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAM
2018./2019. õppeaastal viidi 8. klassi õpilastele läbi matemaatika üleminekueksam, mille
eesmärgiks oli:
-

hinnata põhikooli riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust eesti keeles;

-

saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;

-

omandada eksamikogemus.

Eksami valmistas ette matemaatika õpetaja Marika Kohv.
Eksami sooritas 43 õpilast, neist positiivsele tulemusele 37, eksamile ei ilmunud 2 õpilast.
8. klassi matemaatika üleminekueksami tulemused:

Klass
8.a
8.b
8.c

Eksami
sooritanute
arv
16
16
11

Punktide
Keskmine
keskmine
hinne
maksimum (36)
21,2
3,0
22,2
3,2
13,1
2,2

„5“

„4“

„3“

„2“

„1“

1
2
1

3
3
1

8
8
3

3
2
1

1
1
4

Korduseksami sooritas 12 õpilast, neist positiivsele tulemusele 7, korduseksamile ei ilmunud 2
õpilast.
8. klassi matemaatika korduseksami tulemused:
Klass
8.a
8.b
8.c

Eksami
sooritanute
arv
4
3
5

Punktide
Keskmine
keskmine
hinne
maksimum (33)
16,25
2,8
14
2,7
13,6
2,4
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3
2
2

1
2
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8. KLASSI UURIMISTÖÖD
Pärnu Raeküla kooli õppekavas viidi 2018./2019. õppeaastal sisse muudatused. Uurimistööde
aluste valikaine tund viidi 8. klassi ühe nädalatunniga. Uue ainekava koostas meie ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja Eliis Truuman, kes hakkas ka seda ainet õpetama. Õppeaasta vältel
koostasid õpilased oma uurimustöö, toeks ainetunnis õpitu. Alates oktoobrist, mil õpetaja Eliis
Truuman meie koolist lahkus, hakkas uurimistööde aluste valikainet õpetama kooli direktor
Liilia Oberg.
Süsteemse õpetamise tulemusena esitasid õpilased oma uurimistööd kooli uurimistööde
konverentsil 30. mail. Oma tööd kaitsesid 38 õpilast. Uurimistööde esitlusi kutsusime kuulama
7. klassi õpilased, kellel seisab ees oma uurimistöö tegemine järgmisel õppeaastal. Kuna kõik
õpilased ei saanud oma töid tähtajaks valmis (7 õpilast), korraldati teine kaitsmine 21. juunil.
Õpilaste uurimistööde teemad 2018 - 2019 õppeaastal:
Jrk
Õpilase nimi
nr
8.a KLASS
Kert Altosaar
1.
Leonhard Enkvist
2.
3.
4.
5.

Rando Kaur
Marcus Koger
Martin Meigo
Gregor Koodi
Richard Siim
Sandro Kovaljov
Carl-Edgar Vuht

Uurimistöö pealkiri

Juhendajaõpetaja

Mänguplatvormi Steam populaarsus Pärnu
Raeküla Kooli 8. klasside õpilaste seas

Uko Kõrge

Heleriin KaurPärnu Raeküla Kooli mõminaräpi kuulajad 7.Varov
9. klasside õpilaste seas
(lapsevanem)
Pärnu Raeküla Kooli 7.-8. klasside õpilaste
Gert Köösel
õppimine kodus
Programmeerimise populaarsus Pärnu
Raeküla Kooli II kooliastme õpilaste seas
Ebauskumused 8. klasside õpilaste seas

-

6.

Markus Kurtsev

CS:GO populaarsus 7.-8. klasside õpilaste
hulgas

Uko Kõrge

7.

Markus Laev
Janek Vendelin

Ameerika ja Euroopa jalgpallide võrdlus

Urmas Hännile

8.

Elis Laur
Jessica Turk

9.

Robin Pärn

10.

Lii Greete
Toomist

Pärnu Raeküla Kooli 5. klasside õpilaste
kehalise aktiivsuse võrdlemine füüsiline
aktiivsus Pärnu Raeküla Koolis
Pärnu Raeküla Kooli 8. a klassi kaugushüppe
tulemuste võrdlemine riiklike andmetega
käesoleval õppeaastal
Pärnu Raeküla Kooli 8. klasside õpilaste
suhtumine koolitoitu

8.b KLASS
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Aeliita Kask

Uko Kõrge

Agne Jepiselg
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Marten Heinmets
Reijo Tairon
Toom
Hänna-Liis Kõiv
Berit Valge
Cevin Liivat
Merilin Lumera
Kirti Stern
Sirly Miländer
Mirja Pärnpuu
Anethe Raidal
Grethe Toomsalu

Muusika kuulamine Pärnu Raeküla Kooli 8.b
klassis

Urmas Rist

Netiturvalisus

Aeliita Kask,
Victoria Riisenberg

Õpihimu Pärnu Raeküla Kooli 8.B klassi
õpilaste hulgas

-

Pärnu linna noortekeskuse külastajate poolt
huuletubaka tarvitamine

Riita Tõniste

Pärnu Raeküla Kooli maine

Urmas Hännile

Jan-Urmis
Rosumovski
8.c KLASS
Eloliis Aaspere
19.
Piia Kose
Heiko Haud
20.
Raiko Rodima
18.

21.

Kristo Kaljur

22.

Artur Kustassoo
Karel Mitt

23.

Madli Takk

24.
25.

Taavi Toodu
Anete Talts

26.

Eke Tormis Pikk

Pärnu Raeküla Kooli kaheksandate klasside
õpilaste rahulolu koolitoiduga
Korvpalliteemaline lauamäng
Julianna Grace “Annie” LeBlanc`i
populaarsus 8.b klassi hulgas
Pärnu Raeküla kooli 8.B õpilaste arvamus
õudusfilmidest
8.b klassi õpilaste rahulolu temperatuuriga
Pärnu Raeküla Koolis 2019. a märtsis

Pärnu elanike E-kaupade ja tarneviiside
eelistused
Suitsetamine Pärnu Raeküla Koolis 8.
klassides
Alkoholi tarbimine Pärnu Raeküla kooli 8.c
klassis aastal 2019
Taskuraha
Nutisõltuvus
Sporditeemaline mälumäng Raeküla Kooli 6.8. spordiklassidele
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Sirle Sikk
Agne Jepiselg
Uko Kõrge
Urmas Hännile
Tõnu Tõniste

Pille Nurk
Uko Kõrge
Riita Tõniste
Gert Köösel
Victoria Riisenberg
Mart Paumäe
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KOOLI TEGEVUSNÄITAJAD
Kooli tegevusnäitajate statistika aluseks on HaridusSilm (haridussilm.ee) portaal.

ÕPILASTEGA SEOTUD TULEMUSED
Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust:
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Koolis

Grupi
keskmine

Koolis

Grupi
keskmine

Koolis

Grupi
keskmine

Koolis

Grupi
keskmine

98%

96,5%

100%

96,7%

100%

-

100%

-

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

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Koolis

Eesti
keskmine

Koolis

Eesti
keskmine

Koolis

Eesti
keskmine

2 (4,8%)

1339 (9,2%)

2 (4,7%)

1364 (9,2%)

-

1465 (9,5%)

1 (2,4%)

2518 (17,3%)

4 (9,3%)

2556 (17,4%)

3 (7,7%)

2656 (17,2%)

3748 (25,7%)

15 (34,9%)

3745 (25,1%)

13 (30,8%)

3739 (24,2%)

4417 (30,3%)

13 (30,2%)

4465 (30%)

12 (33,3%)

4516 (28,9%)

2559 (17,5%)

9 (20,9%)

2775 (18,6%)

11 (28,2%)

3089 (19,7%)

14581

43

14905

39

15465

14
(34,2%)
13
(31,7%)
11
(26,8%)
41
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ÕPPEASUTUSEGA SEOTUD SUHTARVUD
Õpilaste ja õpetajate suhtarvud
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Koolis

10,7:1

10,1:1

10,2:1

10,1:1

10,6:1

Grupi
keskmine

8,8:1

9,1:1

8,4:1

8,4:1

8,4:1

Raeküla koolis õpilaste arv: 416
Raeküla koolis õpetajate arv (tegemist on õpetajate arvuga ja mitte ametikohtade arvuga): 39
Õpilaste arv Eestis (I-III kooliaste): 129 317
Õpetajate arv Eestis: 15 465
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AINESEKTSIOONIDE TÖÖ
KLASSIÕPETAJATE AINESEKTSIOON
Ainesektsiooni esimees: Terje Pink

Klassiõpetajate ainesektsiooni kuulujad:
Kaja Lillipuu – 1.a klassijuhataja

Marjaliisa Umb – 4.c klassijuhataja

Liive Karro – 1.b klassijuhataja

Tiina Niin – 5.a, 6.e (üks-ühele õppe)

Tiia Vreimann – 2.a klassijuhataja

klassijuhataja

Kersti Kirsipuu – 2.b klassijuhataja

Agne Jepiselg – 5. b klassijuhataja

Enel Telve – 2.c klassijuhataja

Sirle Sikk - 5.c klassijuhataja

Terje Pink – 3. a klassi õpetaja

Pille Nurk – 6. a klassijuhataja

Piret Oitsalu – 3.b klassijuhataja ja

Anneli Kõrge – 6.b klassijuhataja

logopeed

Stella Vilumets – 5.d/6.c

Evi Kiir – 3.c klassijuhataja

(väikeklass, eritoega klass)

Ly Põldur – 4.a klassijuhataja

Andra Pärnamets/Kristin Mei – 6. d

Tiia Vestli – 4.b klassijuhataja

klassijuhataja (tõhustatud toega klass)

klassijuhataja

Peaeesmärgiks on töö andekatega:
-

Teha tööd sihtgruppidega, kes esindavad kooli erinevatel ülelinnalistel üritustel

Klassiõpetajate ainesektsiooni tegevuse eesmärgid 2018/2019:
1. On korraldatud üritusi, ekskursioone, õppekäike, teatri- ja kino ühiskülastusi õpilaste
lugemishuvi tõstmiseks, silmaringi laiendamiseks ja huvi äratamiseks.
2. On korraldatud erinevaid kirjanduslikke viktoriine klassisiseselt ja paralleelide vahel.
3. On osaletud Eesti Vabariik 100 üritustel.
4. Eesti rahva kultuuri traditsioone on lastele tutvustatud.
5. On toetatud nõrgemate õpilaste arengut.
6. On osaletud kauni käekirja konkursil.
7. On kujundatud lugupidav suhtumine üksteisesse ja oskus teha koostööd meeskonnas.
8. On korraldatud erinevaid üritusi õpilaste loovuse ja võimete arendamiseks ja esinemiseks.
9. On arendatud õpilaste keskkonnateadlikkust ja tervislikke eluviise.
10. Tegevusi on analüüsitud regulaarselt.
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11. On avaldatud artikleid meedias.
12. On jagatud kogemusi kolleegidega.
13. On tehtud koostööd Raeküla Vanakooli Keskusega (MTÜ Selts Raeküla), Pöialpoisi,
Raeküla ja Mai lasteaedadega, Pernova hariduskeskusega, Pärnu Õppenõustamiskeskusega
ja teiste haridusasutustega.
14. On tehtud ühisüritusi peredega.
15. On osaletud ülelinnalistel ja piirkondlikel konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel.
16. On korraldatud ülelinnalisi üritusi I ja II kooliastme õpilastele.
17. On korraldatud üritusi kooli tutvustamiseks ja maine tõstmiseks.
Klassiõpetajate ainesektsioonis on toimunud sel õppeaastal 4 koosolekut. Ühiselt on planeeritud
ja analüüsitud toimunud tegevusi. Klassiõpetajad töötavad ühise meeskonnana ühiste
eesmärkide nimel ning omavaheline läbisaamine ja koostöö on väga head.
Eesmärkide ja tegevuste täitmine, analüüs.
Klassiõpetajate ainesektsioon on 2018./2019. õppeaastal täitnud endale seatud eesmärgid ja
viinud ellu planeeritud tegevused.
Peaeesmärk: töö andekatega õnnestus, kuid vajab edaspidigi jätkuvalt tähelepanu, et hoida häid
tulemusi ning saavutada veelgi paremaid. Hästi on sujunud loodus- ja keskkonnateadlikkuse
kujundamine, paranenud on nuputamis- ja matemaatiliste võimetega õpilaste süsteemne arengu
toetamine ning olümpiaadideks ettevalmistamine terve õppeaasta vältel. Märkimist väärivaid
saavutusi oli kunstikonkurssidel.
Toimus süsteemne töö laste informaatika ja loodus- ning keskkonnahariduse osas. 1.-2.
klassidele ja 3.-4. klassidele toimus iganädalane robootikaring (õpetajad Piret Oitsalu ja
Marjaliisa Umb), robootikanädalal toimusid tutvustavad robootikatunnid paljudes klassides
(tunde viisid läbi 7. klassi õpilased ja neid juhendanud õpetajad Aeliita Kask, Marjaliisa Umb,
Piret Oitsalu); toimusid kolme sõpruskooli ühised töötoad, kus tutvustati õpetajatele erinevate
digiseadmete kasutamist õppetöös. 3. klassid osalesid ülelinnalisel üritusel Progetiiger Mai
koolis. 4.c klassi õpilased käisid ühte töötuba seal ka juhendamas. Toimus ettevalmistus linna
nutiviktoriiniks – õpetajad Marjaliisa Umb ja Aeliita Kask; arvutiring toimus ka 2.c klassil ja
ülejäänud klassid käisid ainetundide raames nii arvutiklassis kui ka võeti aktiivselt kasutusele
tahvelarvutid, osaleti Matetalgute võistluses. Osaleti Nutipäeval Vanalinna koolis (8. koht).
Head tulemused saavutas 3.b klassi võistkond ülelinnalisel Nuputa võistlusel ( 3. koht, õpetaja
Piret Oitsalu). Ka Känguru võistlusel oli 2 head ainetundjat.
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Keskkonnateadlikkust ja huvi looduse vastu aitasid kujundada Keskkonna Investeeringute
Keskuselt projektiga taotletud toel õppeprogrammid erinevatesse loodushariduskeskustesse.

Saavutused ülelinnalistel olümpiaadidel ja konkurssidel:
Kunstikonkurss:
-

Lisete Prengel 3.b – 2. koht 2018 linnavoorus

-

Kristelle Järvmägi 2.a – eripreemia 2018 linnavoorus

-

Liis Marii Rei 3.a – eripreemia 2018 linnavoorus

Pärnu linna üldhariduskoolide kunstikonkurss:
-

Karoli Küpar 6.a – eripreemia 6. klasside arvestuses

Nuputa võistlus 3. klassile Mai koolis:
-

3.b kl võistkond (Kirke Kristiina Tempel, Lisete Prengel, Kreete Liis Pukk) – 3. koht

-

Individuaalne peastarvutamine Kirke Kristiina Tempel 3.b – 3. koht

Nutipäeval osalemine 2.-4. kl õpilastele Pärnu Vanalinna Koolis:
-

Marielle Lelle 2.b, Mario Pärnpuu 2.c, Heleri Põld 3.b, Rasmus Välimets 3.c, Siim Saks
4.c, Kleer Narruskberg 4.b – 8. koht kokkuvõttes
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Rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru:
-

Kirke Kristiina Tempel 3.b – piirkonnavooru hea ainetundja, 307. koht riigis ja 5. koht
piirkonnas

-

Siim Saks 4.c - piirkonnavooru hea ainetundja, 109. koht riigis ja 5. koht piirkonnas

-

Maria Rogovtsova ja Marina Anikina 3.c klassist ning Kleer Narruskberg 4.b klassist ja
Olavi Lumberg 6.a klassist – saavutasid tubli tulemuse

Pärnu

linna

põhikoolide

nutivõistlus

Pärnu

Ülejõe

Põhikoolis:
- Jaan Aiaots, Olavi Lumberg ja Martin Mäe 6.a kl - 5.-6.
klasside arvestuses 2. koht (pildil paremal)

Kirjandusmäng 3.-4.kl Pärnu Keskraamatukogus:
-

Heleri Põld ja Johanna Prengel 3.b, Grisel Mariin Kalvik 4.c – märgitud ära heade
kirjandusteadmiste eest. Auhinnalist kohta ei saavutanud.

Esmeli Veskilt 2.c – II koht

Emakeelekonkurss:

Marjete Kallas 2.c – III koht

1. Klass – ilukiri
Karl- Romet Laanemets 1.b – I koht

3. klass- muistendid

Aaron Gerasko 1.b – II koht

Silleri Veskilt 3.c – I koht

Eveli Sander 1.a – III koht

Kirke Kristiina Tempel 3.b – II koht
Lisete Prengel 3.b – III koht

2. Klass - luuletused
Elisabeth Eberg 2.b – I koht
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Kleer Narruskberg 4.b – II koht

4. klass- lugude kirjutamine antud
alguse järgi

Kregor Tallinn 4.a – III koht

Cathrin Erm 4.c – I koht

Osalemine Aasta looma luulekonkursil (luuletused ilvesest):
-

Eleonora Busato – auhinnaline töö, valiti 18 parimat 250 töö hulgast / Preemiamatk
Remo Savisaarega ilvese radadel.

Osalemine Ilmar Tomuski mängu osana luuletuste kirjutamises:
-

Annabel Visnapuu ja Heleri Põld 3.b, luuletustega teemal „Digipöörane“ – märgiti ära
ja autasustati Ilmar Tomuski autogrammiga raamatutega.

Inglise keele ristsõnade lahendamise võistlus Kuninga Tänava põhikoolis:
-

Osales 4.a, 4.b, 4.c klasside võistkond – 4.c õpilased Ege Kurtulus Sahin ja Peeter Mägi
saavutasid 5. koha.

Osalemine metsaviktoriinil:
-

1.a, 5.c, 5.b ja 6.a – märgiti ära parimate vastajate hulgas, kuid auhinnalist kohta ei
saavutanud.
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Muutunud õpikäsitus - projektõpe
Muutunud õpikäsituse praktikas rakendamiseks alustasime 1. klassides projektõppega. Pärnu
Raeküla Kool on alati soosinud uuenduslikke ja mitmekülgseid õpimeetodeid. Huvitav
õppimine on põnev protsess nii õpetajale kui ka õpilasele. Selleks, et rakendada uuenduslikke
ja tänapäevaseid õppemeetodeid ja -vahendeid, on esmalt hea tutvuda parimate praktikatega nii
Eestis kui ka kaugemal.
2017. aasta sügisvaheajal külastas 9-liikmeline koolikollektiiv Barcelona piirkonna koole, et
vaadelda ja kogeda muutunud õpikäsituse rakendamist seal. Kõige rohkem avaldas meile muljet
sealne projektõppe rakendamine juba varases koolieas (Hispaanias alustatakse kooliteed
kolmeaastaselt). Saades innustust ja julgust sealsest põnevast tegutsemisest, alustasime
käesoleval õppeaastal projektõppe rakendamisega oma kooli esimestes klassides. Õppeaasta
jooksul viidi läbi viis ainete-ülest projekti, kus läbivaks teemaks oli loodus (Sügis, Linnud,
Meeled, Tahkised ja vedelikud, Kodu- ja metsloomad). Lähtudes alateemast, olid lõimitud
erinevad tegevused (muusika, voltimine, joonistamine, pildistamine, vaatlemine, jälgimine
jne). Teemade terviklik käsitlemine on hea võimalus õpetajatel omavahel koostööd teha ning
aidata kaasa sellele, et õpilastel tekiks terviklik arusaam erinevatest teemadest ja oleksid selged
seosed päriseluga. Väärtuslikud on ka koostööoskused, mida õpilased omandavad paaris- ja
rühmatööde raames. Raeküla kooli kogemusele tuginedes võib öelda, et õpilased naudivad
sellist lähenemist, kus saavad ise uurida, katsetada, läbi proovida ja kogeda. (Ilmunud artikkel:
https://parnu.postimees.ee/6451332/raekula-koolis-rakendatakse-projektiopet)

1. klasside projekt „Sügis“

41

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019

Teeme pidevalt tööd laste lugemishuvi tõstmiseks ja silmaringi laiendamiseks.
Selleks oleme külastanud klassidega palju lasteetendusi ja korraldanud kirjandusviktoriine. Sel
õppeaastal keskendusime ajakirja Täheke lugemisele. Ajakirja lugesid ja klassides loetu kohta
viktoriine korraldasid enamus klassidest. 3. klassid viisid terve õppeaasta jooksul igakuiselt läbi
ühise Tähekese viktoriini ning tunnustasid õppeaasta lõpul iga klassi tähelepanelikumat lugejat,
kinkides neile raamatu (3.a Karl Dag Kaukver, 3.b Kirke Kristiina Tempel ja 3.c Marina
Anikina). 1. klassides tehti paaristööna viktoriine loetud juturaamatute kohta ning premeeriti
enim lugenud õpilasi ja kõige kaunimalt lugemispäevikut täitnud õpilasi. Sarnaseid tegevusi
viidi läbi ka teistes klassides.
3.b ja 4.c klassi ühisvõistkond valmistus ka Pärnu Keskraamatukogus toimuvaks
kirjandusmänguks. Selleks tuli läbi lugeda 2281 lehekülge põhjamaiste kirjanike lugusid ehk
12 raamatut. Meie kooli võistkond märgiti ära hea kirjandustundjana.
Emakeelepäeval, 14. märtsil, kutsus meie hoolekogu meile külla lastekirjanik Markus
Saksatamme, kes rääkis lastele raamatute kirjutamisest, luges ette katkendeid ning vastas
küsimustele. Enne külalise saabumist saime tellida ostmiseks mitmeid tema raamatuid.
Lastepoolne huvi raamatute vastu oli suur ning tore oli kohtumisel tõelise kirjaniku käest tema
enda kirjutatud raamatusse autogrammi küsida. Tellisime neid raamatuid kõiki ka kooli
raamatukokku.

Kooli raamatukogujuhataja viib igal aastal läbi ka raamatukogutunde 1. klasside õpilastele, et
tutvustada neile laenutamise korda, kutsuda õpilasi tihedamini raamatukokku ning tekitada huvi
raamatute avastamise ja lugemise vastu.
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Meie koolis on traditsiooniks saanud suur muusikali ühiskülastus väljaspool Pärnut. Sel
õppeaastal käisime 26. veebruaril Tartus Vanemuise teatris vaatamas muusikali „Kaunitar ja
koletis“. Etendust külastas 180 õpilast. Selleks, et teatrielamust rikastada, külastati ka AHHAA
keskust (6.a klass) ja Lennuakadeemiat (4.c klass).
1.oktoobril tähistatakse ülemaailmset muusikapäeva ja selle päeva raames oli 4.-6. klasside
õpilastel võimalik Pärnu kontserdimajas käia kuulamas ja vaatamas kontserti „Klassikatähed“.
Novembris külastasid 4.b klassi õpilased Endla teatrit ja tutvusid A. H. Tammsaare loominguga,
vaadates etendust „Vai, vai vaene Vargamäe“. Mitmed klassid olid seda toredat ning raamatut
„Tõde ja õigus“ hästi kokkuvõtvat näidendit juba eelmisel õppeaastal vaatamas käinud. 14.
novembril vaatasid 2.a klassi õpilased kontserdimajas etendust „Karlsson katuselt“.
26. novembril said õpilased vaadata meie kooli väikeses saalis loeng-etendust kiviaja inimeste
elust „Uru kiviajas“.
11. ja 12. detsembril said esimesed teatrikogemused balleti vallas 3.-5. klasside õpilased, kes
käisid Pärnu Kontserdimajas vaatamas balletti „Pähklipureja“. Samuti külastasime detsembris
väga aktiivselt Endla teatri uut etendust „Dr. Dolittle“, seda käisid vaatamas 12 klassi õpilased.
Etendus oli väga meeleolukas ning põnev oli näha uute tehniliste võimaluste rakendamist
teatrilaval, näiteks tasakaaluliikuritel sõitvaid pingviine ja puldiga juhitavat siili.
Lisaks teatrikülastustele leidsime põnevaid filme, mida klassiga koos kinos vaadata. Kõige
rohkearvulisemalt käidi vaatamas uut südamlikku, pereväärtusi, sõprust

ja loodushoidu

propageerivat Eesti filmi „Eia jõulud Tondikakul“. See film puudutas ka kõige rahutumaid
võrukaelu, kes ilma probleemideta huviga jälgisid ekraanil toimuvat ning pärast jagasid
innukalt muljeid. Tegime filmi kohta klassides viktoriini ja selgitasime välja klasside
tähelepanelikumad filmivaatajad.
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Laste loovuse ja käelise tegevuse arendamiseks oleme igal aastal viinud läbi erinevaid tegevusi.
Esimese üritusena oleme alati tähistanud sügise sünnipäeva. Selleks joonistasime, maalisime
ning meisterdasime loodusandidest selgi sügisel ja seadsime üles näitused nii klassides kui
koridoride stendidel.
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Igal aastal valmistavad klassid kooliolümpia rongkäigu tarbeks plakatid, mis kahjuks tavaliselt
lühiajaliselt rakendust leiavad, siis sel aastal otsustasime pärast olümpiat plakatid kokku koguda
ja neist koolimajja mõneks ajaks näituse üles panna.
Nii sai laste vaeva nõudnud töö rohkem tähelepanu ja ega spordipäeva marssimistuhinas ju õieti
jõudnudki kunstiteoseid nautida.

Isadepäevaks valmistasime kunstiõpetaja Tiina Niine eestvedamisel ja klassiõpetajate
juhendamisel märkmikud kingituseks isale. See ettevõtmine oli tore selle poolest, et õpetas
lastele materjale kokku hoidma ning taaskasutama. Nimelt, kasutasime ära varasematel aastatel
tehtud ja kooli jäetud laste kunstitöid, mida oli kogunenud üksjagu. Lõikasime pildid sobiva
suurusega tükkideks ning köitsime koos värvilisest ja valgest paberist lehtedega kokku, saades
märkmikud, millel on huvitavad kaaned ja lisaks kirjutamisvõimalustele ka illustratsioonidega
vahelehed. Selle tööga said lapsed ka algteadmisi kokku köitmise võimalustest.
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Osalesime traditsioonilisel 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 eriti hästi 3.b õpilasel Lisete Prengelil, kelle
töö hinnati 2. koha vääriliseks ning 2.c Kristelle Järvmägi ja 3.a Liis Marii Reid tunnustatid
eripreemiatega.

Traditsioonilisel teistmoodi koolipäeval detsembris osalesid klassid erinevates programmides
ja töötubades, et arendada laste loovust, meisterdamisoskust ning tutvuda jõulukommetega.
Nüüd, juba neljandat aastat järjest, sai iga klass valida endale selleks sobiva aja detsembrikuu
jooksul.
1. klasside õpilased tutvusid jõulukommetega C. R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal
programmis „Jõulud talus“. 2.c klassi õpilased sõitsid Viljandisse, kus meisterdasid Bonifatiuse
Gildi jõulu-võlumaal. 4.a õpilased said proovida kätt metalliga meisterdades Pernova
Tehnikamaja programmis „Jõulud teaduse abil“.
4.c ja 5.a klasside õpilased tutvusid Toris Mutimuudi kelgukoerte kasvatamisega ning tegid
vahvat kelgusõitu koerterakendiga. 5.c ja 6.b klasside õpilased sõitsid koguni Soome ja
külastasid Fazeri kommitehast ning näituse- ja tegevuskeskust Heureka.
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Õpilasesindus kuulutas jõulude eel juba mitmendat aastat järjest välja kauneima klassi
konkursi, mis innustas õpilasi ja õpetajaid loovalt lähenema ning klasse maalimistööde ja
meisterdustega dekoreerima. Kõik klassid nägid välja väga ilusad ja jõululikud, nii et žüriil oli
päris raske otsust teha.

Väga loovaks, arendavaks ja populaarseks osutus ka juba viiendat korda enne jõule toimunud
jõululaat. Õpilased müüsid peamiselt vanemate ja õpetajate abiga või ka omavalmistatud
jõulukingitusi, küpsetisi ja muud suupärast. Kõige usinamad ostjad olid just väiksemate õpilaste
vanemad. Lisaks käelise tegevuse arendamisele õpetab see ettevõtmine õpilastele koostööd,
planeerimist, kujundamist, arvutamist ja annab esmaseid teadmisi ettevõtluse maailmas.
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Idamaade kalendri järgi algavat sea-aastat tähistasime klassides põrsakeste meisterdamise ja
joonistamisega.
18. veebruaril osalesid kõik 3., 4. ja 5.c klasside õpilased Pärnu 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. Oleme sellel üritusel ka eelnevatel aastatel osalenud
ja alati on see õpilastele väga meeldinud. Kõige üllatavam oli vast õpilaste jaoks see, et
muusikat saab teha ka ilma pillideta, st võluda helisid välja plastiktorudest, puu sisse löödud
naeltest, kummiga kirjamapist ning jalgrattakodaratest. Töötubades õpitut esitasid kõik grupid
lõpetuseks kontserdil suurel laval. Igaüks sai tunda, kuidas on seista rambivalguses keset lava
ja kas on kerge teiste ees esineda, ilma et midagi segamini läheks. Kõik said sellest päevast
meeldejääva elamuse ning palju kogemusi ja esinemisjulgust.

Emakeelepäeval, 14.märtsil osalesime traditsiooniliselt
ülelinnalisel konkursil kirjutamises. 1. klasside õpilased
tegid ilukirjas ärakirja, 2. klasside õpilased luuletasid, 3.
klasside õpilased kirjutasid muistendit ja 4. klasside
õpilased ette antud alguse järgi jutukest. Klassides valiti
välja 3 parimat tööd, mis hindamiseks ja võistlemiseks
saadeti Paikuse kooli. Paralleelklasside peale valiti välja
1.-3. koha saajad.

48

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019
Koolisiseselt otsisime emakeelenädalal kõige ilusamaid emakeelseid sõnu ja koostasime neist
sõnapilved, mis pandi üles näitusele.
3.b klassi õpilased võtsid osa luuletamise konkursist Pärnumaa 2.-4.klasside õpilastele.
Luuletamise teemadeks olid: digipöörane ja kriminalistika. Kahe õpilase luuletused said esile
tõstetud ja premeeritud raamatutega.
Ilmus

artikkel:

https://parnu.postimees.ee/6555325/raekula-koolis-poorati-martsis-erilist-

tahelepanu-keelteoppele.
Tegime koostööd Pärnu Kunstide Majaga, kes korraldas enda majas toimuvate ringide
tutvustamiseks 4. juunil toreda õppepäeva 3. klasside õpilastele. Kõik klassid jagunesid
gruppideks ja liikusid kindla plaani järgi ühest töötoast teise. Kokku sai iga õpilane külastada
kolme erinevat töötuba. Võimalik oli tutvuda erinevate kunstiringidega (joonistada
klassikaaslase portreed, sulatada veega loovalt laiali viltpliiatsitega kujundatud pilti ning
meisterdada kassike koos pesaga), saada ülevaade pilliõppe võimalustest ja panna proovile oma
rütmitunne. Rein Laos kõneles Kunstide Maja ajaloost ning lavastas õpilastega pantomiimmininäidendi ürginimeste elust. Kauaaegne peotantsuõpetaja Ants Lopsik pani aga „karudki„
tantsima, viies läbi tempoka tantsutunni ärklikorrusel. Selgus, et isegi spordiga tegelevatel
õpilastel võib peotantsuks vajalikust võhmast puudu tulla ja tantsimine on samuti tõsist füüsilist
pingutust, aga ka tähelepanu ja keskendumist nõudev tegevus. Oli väga tore ning arendav päev
ja loodetavasti sai nii mõnigi innustust tuleval õppeaastal mõnes Kunstide Maja ringis osalema
hakata.
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Keskkonnateadlikkuse arendamiseks oleme osalenud erinevates projektides:
Juba viiendat aastat osaleme projektis „Küünlaümbriste jaht“, mille käigus kogutakse kokku ja
tuuakse kooli talveperioodil ära põletatud küünalde metallümbrised. Kuigi sel aastal ei
korraldatud tavapärast üleriigilist kampaaniat, otsustasime siiski koguda nii küünlaümbriseid
kui vanu patareisid, sest pered on juba harjunud seda tegema ja loodust peab hoidma ka ilma
välja kuulutatud aktsioonita. Tahame jätkuvalt lastes kujundada arusaama, et paljusid materjale
on võimalik taaskasutada ja pole lubatud ega keskkonnasõbralik kõike lihtsalt tavalisse
prügikasti visata. Kui on võimalik vanast uus teha, ilma loodusressursse raiskamata, tuleb seda
võimalust kasutada. Tublimaid kogujaid autasustati.
Traditsiooniliselt kogusime annetusi Pärnu kodutute loomade varjupaigale, seekord peamiselt
kassiliiva ja kiisupoegadele vajalikku toitu, ja kutsusime 10. detsembril kooli esinema ka
varjupaiga töötajad, kes kõnelesid loomade eest hoolitsemisest ja vastutusest, kui oled endale
lemmiku võtnud.
Osalesime sel õppeaastal ka Metsaviktoriinil (1.a, 5.a, 5.b ja 6.a), kus märgiti samuti meie
õpilasi paremate seas ära.
1.a, 1.b ja 3.a klasside õpilased võtsid osa
projektist „Linnusõbrad 2019“ – Eesti kõige
linnusõbralikuma

klassi

konkursist.

3.a

klassi õpilased osalesid juba teist aastat, 1.a
ja 1.b klassi õpilased aga alles esmakordselt.
Konkursi

jooksul

osalesid

õpilased

tegevustes, mis aitasid tähelepanu pöörata
Eestis talvituvatele lindudele, nende õigele

toitmisele

ning

hoolitsemisele.

Konkurss

koosnes selgi aastal kolmest etapist: 1) lindude
söögimaja

meisterdamine,

2)

küsitluse

läbiviimine sõprade ja tuttavate hulgas, et välja
selgitada nende teadmisi ja harjumusi lindude
talvise toitmise osas; küsitluse tulemuste
vormistamine

plakati

või

infolehena,

3)

linnuteemaliste värviraamatute valmistamine.
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Mõlema klassi õpilased nautisid nendes tegevustes kaasalöömist väga. Projekti alustuseks
saadeti õpilastele suur kotitäis seemneid lindude tarvis ja soolaseid maiustusi lastele. Eriti
innustas õpilasi joonistama pilte lindudest see, et nende valmistatud raamatukesed saadeti
Tallinnasse ja sealt edasi lastehaiglatesse, et ravil viibivatel lastel poleks nii kurb ja igav, et nad
saaksid värvida teiste poolt joonistatud pilte. See ülesanne arendas väga palju hoolivust, mis on
meie kooli üks põhiväärtusi, ja tähelepanelikkust teiste suhtes.
Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ja õppetegevuste mitmekesistamiseks kirjutas
arendusjuht Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti; kuid sellel aastal kaasati juba
rohkem õpilasi – kõik I ja II kooliastme õpilased. Projekt kandis nime „1.-6. klasside
õppeprogrammides osalemine 2018-2019“. Projekt sai

rahastatud ja õpilastele toimusid

erinevad õppekäigud ning tegevused kogu õppeaasta vältel. Projekti raames toimusid
õppekäigud:
1. klasside õpilased osalesid programmis „Talulapse
tegemised“ Kurgja talumuuseumis;
2. klasside õpilased külastasid Tallinna loomaaeda
ja

läbisid

programmi

„Loomad

erinevates

elukeskkondades“;
3. klasside õpilased käisid Matsalu looduskeskuses
– programm „Vesi elukeskkonnana“;
4. klasside õpilased osalesid programmis „Elurikkus
metsas“ Soomaa külastuskeskuses;
5. klasside õpilased tutvusid samuti Matsalu looduskeskuses õppeprogrammiga „Kevadine
linnuelu Matsalus“;
6. klasside õpilased sõitsid Riigimetsa Majandamise Keskuse Varbla kontorisse ning
Matsiranda ja osalesid programmis „Jäljed merel“.
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Õppeaasta lõpul viisime läbi

projekte

kokkuvõtvad

Raeküla

konverentsid

vanakooli keskuses. Toimus 2 konverentsi
– 1.-3. klasside õpilastele ja 4.-6. klasside
õpilastele. Konverentsidel esinesid õpilased
kokkuvõtlike

ettekannetega

õppeaasta

jooksul käidud õppekäikudest, näitasid
slaide ja vaatasid filme aasta loomast
koprast, ning

aasta linnust öösorrist.

Filmide põhjal toimusid ka viktoriinid,
selgitamaks välja kõige tähelepanelikumaid
vaatajaid ja tublimaid koostöö tegijaid.
Lisaks KIKi õppeprogrammidele arendasid
õpilased oma keskkonnateadlikkust veel
aasta jooksul toimunud Pernova keskuse
programmides. Septembris õppisid 2.c ja 3.a
õpilased tundma seeni ja nende ehitust
programmis

„Kübarseente

võrdlus“.

Oktoobris käisid 4.c õpilased uurimas
taevakehi programmis „Päikesesüsteemi
planeedid“. Jaanuaris harisid 6.a klassi õpilased end Pernova keskuse programmis „Eesti kivi“
ja 5.a õpilased programmis „Puuliikide tundmaõppimine“. Veebruaris täiendasid 4. klasside
õpilased oma teadmisi organismide ehitusest programmi „Mikroskoop ja rakk“ kaudu ning 6.b
klass osales praktikumis „Eesti kivimid“. Märtsis õppisid 3.b klassi õpilased praktikumis
„Turbasammal ja turvas“ tundma Eesti üht tähtsamat maavara. Aprillis käisid kõigi 3. klasside
õpilased veel Pernova keskuses õppeprogrammil „Ilmakaared ja kompass“. Maikuus õppisid 5.
klassi õpilased lähemalt tundma Pärnu jõge, käidi õppekäigul Pernova keskuse õpetajaga.
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Kuna 1. klassist rakendus sel õppeaastal esmakordselt projektõpe, korraldasid 1. klasside
õpetajad läbi aasta mitmeid loodusteemalisi õppekäike, et kinnistada ja täiendada klassiruumis
õpitut. 1. klassid uurisid novembris lindude
sügisest rännet Kabli külastuskeskuses,
osalesid veebruaris projektõppe raames
Soomaal

programmis

koprarajal“

ja

mais

„Meeltega
tutvusid

prügi

teekonnaga Paikre sorteerimisjaamas ning
külastasid ka Seljametsa muuseumit, et
lähemalt näha vanaaegseid esemeid ja
saada teadmisi esivanemate eluolu kohta.
Lisaks erinevatele õppeprogrammidele käidi looduses õppimas ja liikumas ka omal käel, koos
klassijuhatajatega. 2. klasside õpilased lõpetasid õppeaasta reisiga Haapsallu. 3.a ja 3.b klasside
õpilased reisisid Tartusse AHHAA keskusesse ning kogusid teadmisi piimatootmisest Pajumäe
talus, 3.c klassi õpilased tutvusid alpakade kasvatamisega Ares, 4.c ja 4.b klasside õpilased
õppisid tundma Kihnu saart, 6.b klassi õpilased Ida-Virumaad ja Soontaga maalinna ning 5d/6.c
klassi õpilased matkasid Tolkuse rabas. 5.b ja 5.c klassi õpilased reisisid Läti Vabariiki, kus
õppisid tundma Riiat ja Jurmalat linnaekskursioonidel ning 5.d/6.c klassi õpilased koos 7. klassi
õpilastega käisid Ruhja jäätisevabrikus ning Sigulda seikluspargis. 5.c klassi õpilased matkasid
ratastel Valgeranna seiklusparki.
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Tervislike eluviiside harrastamise hulka kuulub kindlasti sporditegevus.
Osaleti nii koolisisestel spordipäevadel kui ülelinnalistel võistlustel, sügisesel kooliolümpial
14. septembril ning ülelinnalisel orienteerumispäeval 30. mail Raeküla metsas. Seekordne
kooliolümpia

oli

juba

10.

ja

teemaks

multifilmide

kangelased.

Ilmus

artikkel:

https://raekyla.parnu.ee/et/kool-meedias/586-raekuelas-jaetkus-koolioluempia-traditsiooni

Tegime koos kogu kooliperega Pärnu päeval traditsiooniliselt 2019 sammu südame heaks.
Seekord lisasime matkale ka kultuuriloolise väärtuse. 6.klassi õpilased uurisid kooliümbrusega
seotud ajalugu ning käisid klassidega kaasas giididena ja tutvustasid ülevaatlikult Raeküla
ajaloolisi paiku. Artikkel avaldatud: https://parnu.postimees.ee/6564381/galerii-raekula-koolinoored-oppisid-parnu-paeva-eel-kodukanti-tundma?fbclid=IwAR0p7NYfchDsXPkxYTtsujdblcd_mPpFiE5hIRG9M8DELWu3-0bEzfavcA
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Tervisliku toitumise teadvustamiseks toimus käsitöö- ja kodundusõpetaja Agne Jepiselg
eestvedamisel oktoobris parima toorsalatite ja smuutide konkursi 4.-6. klasside õpilastele.
Salateid ja jooke hindas žürii. Kõik osalejad pidid oma retseptid ka vormistama ja avaldama.
Liikumise ja tervislike eluviiside propageerimiseks korraldasime veel mängulisi tegevusi
vahetundides. Näiteks - sügisel korraldasid 3.a klassi õpilased liikumismängude vahetunni, 3.b
klassi õpilased kujundasid fuajee põrandale keksukastid ning 3.c klassi õpilased õpetasid
kummikeksu mängima ning jagas klassidele keksunööre.

4. klasside õpilased läbisid jalgrattakoolituse, 1. klasside õpilased osalesid veeohutuskoolitusel
ja liiklusloengul, täitsid liiklusaabitsat. 3.a klassi õpilased käisid oktoobris Strandis tutvumas
minigolfi mängimisega ja koos 3.b klassi õpilastega Tartus Lõunakeskuses uisutamist õppimas.
Aprillis ja mais sportisid mitmete klasside õpilased Raba tänava rulapargis koos kehalise
kasvatuse õpetajatega.
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3.juunil toimus Raeküla staadionil kõigi spordiõpetajate poolt korraldatud spordipäev 2.-5.
klasside õpilastele ja samal ajal osalesid kõik neljandikud Raeküla metsas ülelinnalistel
elamusmängude päeval, mida meie kooli klassiõpetajad juba aastaid kõikidele linna 4. klasside
õpilastele korraldanud on.

Teaduse ja tehnika vastu huvi äratamiseks on pidevalt täiendatud kooli tehnikabaasi, on
soetatud uusi robootikavahendeid.
Õpetajad Piret Oitsalu ja Marjaliisa Umb viisid
terve õppeaasta jooksul läbi robootika ringe.
Aktiivselt tegutsesid robootika vallas 4.c ja 7.
klassi õpilased, kes õpetajate Marjaliisa Umbi
ja

Aeliita

Kase

juhendamisel

viisid

robootikanädalal 21.-25. jaanuaril läbi I ja II
kooliastmes

robootikatunde.

Ühtlasi

tähistasime selle nädalaga 5. veebruaril
„Targalt internetis“ olemise päeva. 2.b ja 6.b
klasside õpilased tutvusid BeeBotiga, 1.a ja b, 3.a ja 3.c, 5.d/6.c klasside õpilased said proovida
Ozoboti kasutusvõimalusi, MakeyMakey robotitega tund toimus 3.b, 4.c, 5.a, 5.b ja 5.c ning
6.a klasside õpilastel, 6.a ja 6.b klasside õpilased said rohkem teada Edison robotite kohta.
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Tänavu saime osaleda ka 31. oktoobril Mai Koolis toimunud ülelinnalisel Progepäeval 3.
klasside õpilastele. Õpilased said vastata küsimustele internetiturvalisuse valdkonnast ja
osaleda erinevaid robootikavahendeid tutvustavates töötubades, mida juhendasid Mai kooli
õpilased ja ka külalisõpilased, nende seas meie kooli 4.c klassi õpilased. Vahepeal sai end
sportlikult liigutada saalis toimunud tantsuvahetundides.

4.a klassi õpilased käisid 7. detsembril Pernova Tehnikamajas töötoas „Jõulud teaduse abil“.
Veebruaris valmistusid 2.-4.klasside õpilased Vanalinna Põhikoolis 21. veebruaril toimuvaks
ülelinnaliseks Nutivõistluseks õpetaja Marjaliisa Umbi ja Aeliita Kase juhendamisel.
Võistkonda valiti välja 2 õpilast igast klassiastmest. Õpilastel tuli end proovile panna
meeskonnatööd tehes, internetiturvalisuse kohta küsimustele vastates Quizizz keskkonnas,
rakendusega Stop Motion Studio loovülesannet täites (animatsiooni tegemine) ja info otsimises.
Kokkuvõttes jäädi seekord tagasihoidlikule 8. kohale, kuid saime palju kogemusi ja mõtteid,
millele järgmisel aastal Nutivõistluseks valmistumisel tähelepanu pöörata.

57

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019
10. aprillil kuulasid 6.a ja 6.b klasside õpilased teaduspäeva raames loengut „Kehahoid
õppimisel ja igapäeva tegevustel“.
2. mail oli meie kooli õpilastel võimalus tutvuda tootmisprotsessiga ning külastada Aknakoda.

Selle korraldajaks oli meie hoolekogu esimees.
3.a ja 3.b klasside õpilased külastasid
kevadisel

klassilõpureisil

Tartus

teaduskeskust AHHAA ning tutvusid seal
uue kosmoseteemalise väljapanekuga. Peale
selle

uudistasid

õpilased

ka

püsiekspositsioonis olevaid väljapanekuid
ning lustisid kõigil füüsikalisi nähtusi
tutvustavatel atraktsioonidel. Vaadata sai ka
Teadusteatri etendust „Appi, matemaatika“.

Veebruaris Tartus teatrireisil
käies külastasid 4.c klassi
õpilased

ka

Lennuakadeemiat

ja

klassi

tutvusid

õpilased

väljapanekuga

6.a

„Ahhaa,

illusioonid“ Ahhaa keskuses.
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Eesti rahva kultuuri traditsioone tutvustati läbi erinevate tegevuste.
Külastati Eesti Rahva Muuseumi, C. R. Jakobsoni talumuuseumi Kurgjal, Seljametsa
muuseumi ning tutvuti Pärnu ja kooliümbruse vaatamisväärsustega.
Nagu juba palju aastaid tavaks, tähistati rahvakalendri tähtpäevi: mardipäev, kadripäev,
vastlapäev jt.
Kadripäeva traditsioone ja kombestikku tutvustavad meie koolis alati 2. klasside õpilased ja 4.
klasside õpilased joo ksevad marti. Selgi aastal käis üks osa 4.klassi mardisantidest ringi suures
koolimajas, teine osa aga käis Raeküla lasteaias lapsi rõõmustamas. Lasteaia vanemast rühmast
pärit mardid tulid omakorda traditsiooniliselt meie Väiksesse majja 1. ja 2. klasside õpilaste
teadmisi katsuma ning neile laulma, tantsima ja häid soove soovima.
Kadripäeval esinesid 2. klasside õpilased kolm korda etendusega meie väikeses saalis.
Publikuks I ja II kooliastme õpilased ja külla tulnud Raeküla lasteaia lapsed. Mardi- ka
kadripäeva kavasid harjutatakse põhjalikult ja alati on need meeleolukad ning kombestikku
tutvustavad. Ei puudu laulud, tantsud ega pillimäng. Antakse ka mõistatusi ja katsutakse
lugemisoskust. Kavade selgeks õppimisel on ikka abiks tantsu- ja muusikaõpetajad.

1. klasside õpilased lustisid novembris ka koos Raeküla memmedega Vanakooli keskuses.
Ühiselt mängiti rahvuslikke mänge ja tantsiti. Memmed kinkisid lastele omaaegseid Norma
rinnamärke ja õpetajatele tikitud linikud.
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Tähistasime pidulikult jõule ja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva

Aktiivselt

esinesid

nooremate

klasside

õpilased

nii

kooli

kooride

kontserdil,

rahvatantsukontserdil kui ka kolme mereäärse kooli rahvatantsupäeval 31. mail Laulasmaa
koolis.

Kõik Raeküla kooli koorid ja tantsurühmad, kes pürgisid tänavu toimuvale 150.
juubelilaulupeole ja tantsupeole, sinna ka pääsesid.
Hoolivust ja märkamist oleme samuti kasvatanud läbi erinevate tegevuste.
Hoolivust loomade vastu kasvatame juba traditsiooniliselt Pärnu kodutute loomade
varjupaigale annetuste kogumisega. Sel aastal kogusime eelkõige kassipoegadele mõeldud
konserve, aga ka kassiliiva, magamisasemeid ja mänguasju. Kooli külastasid ka loomade
varjupaiga esindajad.
Hoolivust saime kasvatada ka Linnusõprade projekti 3 ülesannet täites, kus lapsed pidid
valmistama linnuteemalised värviraamatud, mis saadeti üle Eesti haiglates ravil viibivatele
lastele ajaviiteks.
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Aktiivselt osalesime kooli ümber kevadlillede sibulate istutamises. Kui seni oleme rakendanud
lilla karu projekti Kiusamisest vaba kool, siis nüüd otsustas kooli juhtkond arutelus õpetajatega
asjale vaadata natuke teise vaatenurga alt ja võtta uue moto: „Märka ja hooli!“
Hoolivust ning meeskonnatööd arendasime veel sõbrapäeva raames toimunud ühistegevuste
käigus 1. ja 3. klasside õpilaste vahel. 3.a klassi õpilased mängisid koos 1. klassi huvilistega
võimlas jalgpalli, 3.b klassi õpilased valmistasid koos väikeste sõpradega BeeBoti raja koos
piltjutustusega sõbra leidmisest ning panid kokku arvuti abil liikuma pandavaid legomasinaid.
3.c klassi õpilased meisterdasid koos 1. klassi õpilastega rühmades südametest karukesi.

Hoolivust ja meeskonnatööd said õpilased praktiseerida

Raeküla metsas toimunud

ülelinnalistel elamusmängudel. Juba teist aastat toimusid elamusmängud kevadel. Osalesid 6liikmelised meeskonnad Pärnu linna põhikoolide 4. klassidest ja ka Jõõpre koolist. Rada aitasid
üles panna ja tegevuspesades olid kohtunikeks 6.a ja 6.b klasside õpilased, kes said juba
eelmisel aastal oma esimesed tuleristsed ning olid seekord palju kogenenumad.
Elamusmängudel

oleme

seadnud

eesmärgiks

võistlejate

omavahelise

koostöö,

orienteerumisoskuse, leidlikkuse, aga ka kiiruse ning täpsuse arendamise. Osavõtjatele meeldis
elamusmängude juures see, et oli lõbus, sai metsas liikuda, sporti teha, ei pidanud klassiruumis
istuma ning said elamuse võrra rikkamaks. Pea kõik võistkonnad tõid välja, et selline
tegutsemine õpetab kannatlikkust, meeskonnatööd, teistega arvestamist, oskust ise otsuseid
vastu võtta. Leiti ka, et mitmete ülesannet puhul tuli kasuks koolitundides õpitu ning selliseid
oskusi võib elus toime tulekuks tarvis minna. Üritus läks korda ja meeldis nii õpilastel kui ka
õpetajatele.
Hea kodaniku nädalal novembri lõpus toimus omaloomingu konkurss.
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Oma kooli tutvustasime ja võõrustasime Raeküla lasteaia, Mai lasteaia ning Pöialpoisi lasteaia
koolitulevaid lapsi. Meisterdati, külastati koolitunde, küpsetati ja tantsiti. Pöialpoisi lasteaia
vanema rühma lapsed kohtusid et 1. ja 2. klassi õpilastega projektõppe tundides 10. ja 15.
aprillil. 16. aprillil külastasid 1.b klassi õpilased Raeküla lasteaeda ja vaatasid seal etendust
ning osalesid väärtuskasvatuse tunnis.

Projektõpet tutvustasid 1. klasside õpilased ka Saaremaalt Kärlast külla tulnud õpetajatele,
kellele korraldati näidistunde.
Korraldasime iga-aastase traditsioonilise perepäeva, kus tutvustasime vanematele kooli ning
mängisime ja meisterdasime koos sügisel kooli õppima asuvate lastega. Ilmus artikkel:
https://parnu.postimees.ee/6502371/raekula-koolipere-kasvatas-meietunnet

17. oktoobril toimus meie koolimajas ka lasteaialastele korraldatud codeweek „Aarete jaht“
programmeerimisnädala raames. Töötoas osales 20 lasteaialast. Õppevahenditena kasutati
tahvelarvutis äppi BlueBot ning BeeBot mattidega põrandaroboteid. Juhendas arendusjuht
Marjaliisa Umb. Üritusest said osa ka meie kooli 3. ja 6. klasside õpilased.
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Oma kooli tutvustamiseks osalesid ka I-II kooliastme õpilased etteastetega sel aastal toimunud
kolme sõpruskoolide ühisel tantsupäeval Laulasmaal ning meie kunstitööd rändasid ringi
sõpruskoolide õpilastööde näitusega.
Oleme teinud koostööd RMK, Maanteeameti, Noorsoopolitsei, Päästeameti,
Politseiprefektuuriga.
12. veebruaril käis 1. klasside õpilastele veeohutusest rääkimas Päästeamet.
6.a ja 6.b klasside õpilased said osa projektist „Kaitse end ja aita teisi“.
4.a, 5.a ja 5.c klasside poistega kohtus politsei, et rääkida interneti turvalisusest.
5.a klassi õpilased külastasid 17. aprillil Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse õppeüksust, kus
tutvusid nii politseitööga kui selleks õppimise võimaluste ja vajalike eeldustega.

Terje Pink
Ainesektsiooni esimees

63

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019

REAAL- JA LOODUSAINETE AINESEKTSIOON
Ainesektsiooni liikmed:
Marika Kohv – matemaatika,

Agne Jepiselg - matemaatika

ainesektsiooni juht

Tiia Vestli – loodusõpetus

Mare Vlassov – bioloogia, keemia

Kaja Lillipuu – loodusõpetus

Tõnu Tõniste – loodusõpetus, füüsika

Anneli Kõrge – loodusõpetus

Vaike Somelar – geograafia

Terje Pink – matemaatika

Ainesektsiooni töö eesmärk on toetada oma tegevusega õpetamist ja õppimist, lähtudes kooli
arengukavast, põhieesmärkidest ja kooli õppekavast.
Alaeesmärgid on:
-

toetada keskmisest andekamate õpilaste arengut,

-

korraldada erinevaid üritusi õpilaste loovuse ja võimete arendamiseks,

-

osaleda ülelinnalistel ja piirkondlikel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel,

-

korraldada ekskursioone õppekäike, ühiskülastusi õpilaste silmaringi laiendamiseks ja
huvi äratamiseks,

-

jagada kogemusi kolleegidega.

Korraldatud üritused, osaletud üritused:
Õpetaja Mare Vlassov
8.a ja 8.b klasside õpilased osalesid Pernova Loodushariduskeskuses ülelinnalises projektis
"Bakterid igapäevaelus", kus võeti kooli erinevatest ruumidest bakteriproove ja hiljem
analüüsiti neid Pernova laboris. Tegevus toimus koolis ja 14. märtsil Pernova keskuses.
7. klassi õpilased osalesid Pernova Loodushariduskeskuses mikroskoopia praktikumis 29.
jaanuaril.
8.b klassi õpilaste võistkond (Mirja Pärnpuu, Kirti Stern, Cevin Liivat, Reijo Tairon Toom)
osales 15.04. ülelinnalisel 8. klasside keemiaviktoriinil Mai koolis. Kohad määrati ainult 1.-3.,
ülejäänuid ei reastatud (meid nende hulgas).
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Õpetaja Tõnu Tõniste
Õppeaasta algul sai 7.–9. klasside õpilastega alustatud õppimist www.opiq.ee keskkonnas.
Küsitlus õppeaasta lõpus näitas, et sellega jätkame. Põhieesmärk: õpetada õpilased õppima.
27. septembril korraldasime koos huvijuhiga "Teadlaste öö".

10. jaanuaril käisid 9. klassi õpilased Pernovas planetaariumis.
27. märtsil osalesid 8.b klassi õpilased füüsikaviktoriinil (Merilin Lumera, Sirll Miländer, Mirja
Pärnpuu).
Igaaastaseks saanud traditsiooni jätkamiseks külastasid 9. klassi õpilased Carolyn Juske, Lilly
Meigo, Carmen Naudi ja Marleen Tohver Pärnu Raeküla Lasteaeda, kus tegid füüsikat ja
muusikat siduvaid katseid. Selle aasta teemaks oli "Helid meie ümber". Õpilastele oli abiks ka
muusikaõpetaja Sirle Sikk.
Võistlusmängude sarjas „Huvitav teadus“ saavutas 9. klassi õpilaste võistkond III koha ja
aprillis käidi õppereisil teaduskeskuses AHHAA. Võistkonda kuulusid Carolyn Juske, Johannes
Kõiv, Lilly Meigo, Gabriel Männe, Helander Taisson Toom ja Rasmus Vabrit.

Õpetaja Agne Jepiselg
6.märtsil toimunud matemaatikaolümpiaadi linnavoorul saavutas Tanner Tilk 10. koha.
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Õpetaja Marika Kohv
29.11, 17.01, 14.02 ja 11.03 toimusid
mõttespordi olümpiaadi Sudoku turniiri neli
etappi, osalesid 9. klassist Maia Pärnpuu ja
Mari-Liis Holm. Maia saavutas 11. ja MariLiis 22. koha 159 osaleja seas. Tulemused:

https://www.vint.ee/?module_action=Tournamentsschool_tournament_results&game_type=9&year=2018&age=2
1.02 osales 5.-6. klasside ja 7. klassi õpilaste võistkond matemaatikavõistlusel NUPUTA.
6.02. toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klassile. 9. klassist saavutasid
Helander Taisson Toom 17. koha, Rasmus Vabrit 19. koha ja Mari-Liis Holm 23. koha.
21. märtsil toimunud KÄNGURU võistluse kokkuvõtete tegemiseks laekus 403 koolist 25 476
vastuselehte. Meie koolist osales 47 õpilast. Diplom ja suurem või väiksem meene (meened)
olid:
Benjamin

Benjamin

Kadett

Juunior

Olavi

Markkus-Oliver

Mirja Pärnpuu

Rasmus Vabrit

Lumberg

Ollo

Klass

6. klass

6. klass

8. klass

9. klass

Koht

298. koht

567. koht

749. koht

368. koht

Punktide arv

108 punkti

98 punkti

99 punkti

79 punkti

Nimi

Õpetaja Kaja Lillipuu
On käinud Pernova keskuses kaasas järgmistel programmidel:
5.b klass programm: Õppekäik Pärnu jõe äärde - vee elustik
5.c klass: õppekäik Pärnu jõe äärade ja õppekäik Matsallu „Kevadine linnuelu Matsalus“
6.a klass: Eesti kivimid.
Marika Kohv
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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20. september toimus murdmaajooks Niidupargis. Osales 41 õpilast.
Melissa Vatko 3a kl. – I koht
Triinu Vaher 3a kl. – III koht
Johanna Prengel 3b kl. – 4. koht
Karl-Erik Hallik 5c kl. – 5. koht.
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24.–27. septembril toimus spordinädal „Reipalt koolipinki“ raames koolis erinevaid alade
tutvustusi ja võistlusi.
24. september toimusid võistlused sõudeergomeetril. Selgus iga klassi parim tüdruk ja parim
poiss sõudmises.
26. septembril toimusid tenniselahingud, teatevõistlused, liikumismängud.
27. septembril toimus jalgpallivõistlused. Omavahel mängisid 1.a ja 1.b, 2.b ja 2.c, 3.b ja 3.c,
5b., 5.d, 5.c, 4.c klass. Tüdrukud ja poisid mängisid eraldi. Omavahelise mängu pidasid ka 6 ja
7. klassi poisid 8. klassi poiste vastu.
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3.oktoobril toimusid Pärnu linna ja maakoolide orienteerumise meistrivõistlused. Osales 66
õpilast.
Kätlin Hiie 6.b – I koht,
Annabel Haas 6.b – 5. koht.
4. oktoobril toimusid Pärnu linna koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis 8.-9. klassi poistele.
Kokkuvõttes saavutati 8. koht.
15. oktoobril toimus 2 saalihoki näidistundi 4. ja 5. klassi õpilastele. Treeneriks oli Rivo Rehe.
16. oktoobril toimusid klassidevahelised rahvastepalli võistlused 4.-5. klassi tüdrukutele.
I koht – 5.b klass
II koht – 5.a ja 5.c klass
III koht – 4. klass
6. novembril toimusid Pärnu linna koolinoorte rahvastepalli võistlused 4.-5. klassi poistele.
Kokkuvõttes Saavutati 4. koht.
7. novembril toimusid Pärnu linna koolinoorte rahvastepalli võistlused 4.-5. klasside
tüdrukutele. Saavutati II koht: Laura Sõstar, Brith Eliis Tähiste, Noora-Miia Värbu, HannaMirell Sinivee, Elisabet Saue – 5.b klassist; Ragne-Riin Pootsik – 5.c klassist; Kadi Lõhmus –
5.a klassist; Merit Lelov – 4.a klassist; Jekaterina Zhukov – 4.c klassist.
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23. novembril toimusid 4.-5. klasside tüdrukute Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlused
Saaremaal. Saavutati 9. koht.
27. novembril ja 4. detsembril toimusid klassidevahelised võimlemisvõistlused. Osalesid 4. ja
5. klasside tüdrukud.
30. novembril toimusid Pärnumaa koolide meistrivõistlused sulgpallis. Osales 11 õpilast.
Karmen Piile 6.b – III koht
5. detsembril toimusid ülelinnalised võimlemisvõistlused 3.-5. klasside õpilastele Pärnu
Spordihallis.
I koht – Triinu Vaher 3.a ja Hanna Mirell Sinivee 5.b
II koht – Lisanne Mägi 3.a, Lisa Marie Sooväli 4.c, Richard Järvmägi 4.c
III koht – Johann Mattias Tomingas 3.a, Melinda Tsimmer 4.b ja Raien Lahe 4.b.
13. detsember toimusid Pärnumaa koolide Võrkpalli Pallilahingu võistlused.
Tüdrukud saavutasid II koha. Võistkonda kuulusid: Melissa Vatko, Annabel Männik, Triinu
Vaher 3.a; Carola Mitt 3.c; Lotte Raudsepp, Johanna Prengel 3.b; Elisabeth Eberg, Sille Kägo
2.b; Kristelle Järvmägi 2.a.
24. jaanuaril toimusid Pärnumaa meistrivõistlused korvpallis 9. klassi poistele. Saavutati 6.
koht.
29. jaanuaril toimusid ülelinnalised 4. klasside rahvastepallivõistlused poistele. Saavutati 5.
koht.
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Jaanuar – veebruar – lumerohke talv ja uus suusavarustus võimaldasid meie lastel ohtralt
talverõõme nautida kooli staadionil ja Raeküla terviseradadel.
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3. veebruaril toimusid ülelinnalised 4. klasside rahvastepallivõistlused tüdrukutele.
II koht - Retlyn Anett Kaup, Kaisa Küpar, Kristin Tohv, Ly-Marleen Palmsaar, Birgit Pärna,
Jekaterina Zhukov 4.c; Kleer Narruskberg 4.b; Merit Lelov 4.a
8. veebruari toimus võrkpalli kooliliiga meistrivõistlused 6.-9. klassi poistele. Saavutati 4. koht.
12. veebruaril toimus võrkpalli miniliiga 4.-6. klassi poistele. Saavutati 6. koht.
14. veebruaril toimus võrkpalli miniliiga 4.-6. klassi tüdrukutele. Saavutati 5. koht.
20. veebruaril toimusid ülelinnalised rahvastepallivõistlused 1.-3. klassi tüdrukutele.
II koht – Annabel Männik, Triinu Vaher, Melissa Vatko 3.a; Johanna Prengel, Lisete Prengel,
Lotte Raudsepp 3.b; Carola Mitt 3.c; Kristelle Järvmägi 2.a
21. veebruaril toimusid vabariiklikud võrkpalli Pallilahingu võistlused 1.-3. klassi tüdrukutele.
Saavutati 5.-8. koht.
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7. märtsil toimusid Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlused Kohilas.
II koht – Kristelle Järvmägi 2.a; Liis Marii Rei, Isabella Roosipuu, Melissa Vatko 3.a; Lotte
Raudsepp, Lisete Prengel, Johanna Prengel 3.b; Carola Mitt 3.c

12. märtsil toimus Rimi osavusfestival „Värav“ jalgpallis:
I koht 4.-5. klass – Merit Lelov 4.a; Kadi Lõhmus, Reigo Lehtsaar, Marko Mardiste, Joosep
Limberk, Martin Neppo 5.a
II koht 1.-3. klass – Saamuel Laanela, Timur Mardarovski 2.a; Annabel Männik, Melissa Vatko,
Karl Gustav Arthur Konts, Sander Kabir Pilv 3.a

3.aprill

toimusid

Rimi

jalgpalli

osavusfestivali finaalvõistlused Tallinnas.
III koht – Merit Lelov – 4.a; Kadi Lõhmus,
Marko Mardiste, Reigo Lehtsaar, Martin
Neppo, Joosep Limberk, Kennerd Melts 5.a.
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Lisaks toimusid õppeaasta jooksul huvitavad kehalise kasvatuse tunnid Rulapargis.

11. aprillil toimusid ülelinnalised kombineeritud teatevõistlused. Osalesid 1. klassi võistkond,
kus paremusjärjestust ei selgitatud ja 2. klass.
II koht 2. klass – Kristelle Järvmägi,
Rego

Jürgens,

Samuel

Laanela,

Kevin Saare, Liise Saare 2.a; Annaliisa Aiaots, Laura Liis Lend, Kerttu
Aruoja,

Marielle

Lelle,

Markus

Metsaots, Jan Alexander Randmaa,
Kauri Urb 2.b

30. aprillil toimusid koolidevahelised jalgpallivõistlused 4.-5. klassidele.
I koht – Gerdo Jürgens, Oskar Hein,
Siim Riis 4.a; Reigo Lehtsaar, Joosep
Limberk, Marko Mardiste, Kennerd
Melts, Martin Neppo, Carl-Jaanus
Pärn, Mattias Mägi 5.a.
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2. mail toimusid koolidevahelised jalgpallivõistlustel 1.-3. klasside õpilastele. Saavutati 4. koht.
9. mail toimus Rannapargis iga-aastane traditsiooniline heatahtejooks liikumispuudega laste
heaks, kus osalesid 5.-9. klasside õpilased. Koolist osales 72 õpilast.

18. mail toimusid Rannastaadionil kergejõustiku võistlused.
I koht - Janek Vendelin 8.a kõrgushüpe.
Lisaks 4. koht 100 m jooksus ja 5. koht kaugushüppes.
23. mail toimusid ülelinnalised 3.-4. klasside kergejõustiku võistlused.
I koht - Melissa Vatko 3.a 60 m jooks; Jekaterina Zhukov 4.c pallivise; 4 x150 m teatejooks
Heleri Põld 3.b, Liis Marii Rei 3.a, Melissa Vatko 3.a, Triinu Vaher 3.a
II koht - Triinu Vaher 3.a kaugushüpe; Liis Marii Rei 3.a pallivise; Kaisa Küpar 4.c kaugushüpe
III koht - Melissa Vatko 3.a kaugushüpe; Triinu Vaher 3.a 60 m; Merit Lelov 4.a pallivise
3. juunil toimus kooli staadionil projektipäevade raames spordipäev 2. – 5. klassidele. Poisid
tegelesid jalgpalliga ja maastikumänguga. Tüdrukud mängisid rahvastepalli, pesapalli ja
erinevaid liikumismänge.
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11. juunil toimus tublide sportlaste vastuvõtt Perona Bowlingus.

Liivi Alekõrs
Ainesektsiooni esimees
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KEELTE AINESEKTSIOON
Sektsiooni liikmed:
Kärt Jakobson – inglise keele õpetaja, ainesektsiooni esimees
Urmas Hännile – eesti keele õpetaja
Tiina Saamot –

inglise keele õpetaja

Aeliita Kask –

vene keele õpetaja

Aive Rantala – saksa keele õpetaja
Peaeesmärk: teha tööd sihtgrupiga, kes esindavad kooli erinevatel ülelinnalistel üritustel.
Eesmärgid:
1. Kujundada ja arendada õpioskusi ja -motivatsiooni;
2. Valmistada õpilasi ette aineolümpiaadideks ja erinevateks õpilaskonkurssideks
3. Tõsta oma kutse- ja erialast kvalifikatsiooni;
4. Kasutada aktiivselt IKT-vahendeid ja aktiivõppe meetodeid;
5. Teha koostööd teiste ainesektsioonidega;
6. Läheneda õpilastele individuaalselt;
7. Süvendada koostööd kolleegidega ühistes projektides.
Korraldatud üritused, osaletud üritused:
1. Osaletud on olümpiaadidel, konkurssidel, toetatud andekamate arengut, organiseeritud ning
osaletud üritustel vastavalt võimalustele.
2. Euroopa keeltepäeval 26.09. tegid õpilased luuletused meie koolis õpitavates keeltes, toimus
viktoriin Euroopa keelte teemal ja näitus ,, Õpikud läbi aegade’’.
3.

Võõrkeeltenädalal

organiseerisime

õpilaste

juttudest

näituse,

toimus

viktoriin

nutivahenditega, inglise keeles ja vene keeles olid kooliolümpiaadid.
4. Emakeelepäeval kirjutasid õpilased etteütlust.
5. Ristsõnade lahendamises saavutasid 4.c klassi õpilased Kuninga Tänava Põhikoolis läbi
viidud inglise keele olümpiaadil Ege Kurtulus Sahin ja Peeter Mägi 5. koha.
6. 9. klassi õpilane Mari-Liis Holm saavutas olümpiaadil 5. koha.
7. 7. ja 8. klasside õpilased said linnas olümpiaadil 15. ja 18. koha.
Kärt Jakobson
Ainesektsiooni esimees
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KAUNITE KUNSTIDE JA SOTSIAALAINETE AINESEKTSIOON
Ainesektsiooni juht: Riita Tõniste (huvijuht, inimese- ja karjääriõpetus)
Ainesektsiooni liikmed:
-

Sirle Sikk (muusika)
Tiiu Künnapas (muusika)
Tiiu Pärnits (tants ja kultuur)
Agne Jepiselg (käsitöö ja kodundus, matemaatika)
Tiina Niin (kunst, eesti keel)
Eduard Kakko (töö- ja tehnoloogia õpetus)
Gert Köösel (ajalugu, ettevõtlikkuse õpe)

Peaeesmärk: Iga õppija individuaalset, sotsiaalset ja vaimset arengut toetava, õpi- ja
koostööoskusi, loovust ning ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine.
Alaeesmärgid:
1. Ainetundides on keskendutud õpilaste õpioskuste arendamisele, eriti funktsionaalse
lugemisoskuse kasutamisele; on arendatud loovust ja kasutatud rühmatööd.
2. Andekatega töö on toimunud, on osaletud konkurssidel ja ellu on viidud planeeritud
traditsioonilised tegevused.
3. On toimunud 27. üldlaulupeoks ja 20. tantsupeoks „Minu arm“ ettevalmistusprotsess.
4. On toimunud kodaniku kujundamine, on tähistatud Eesti Vabariigi 101. aastapäeva ja
ellu viidud tervist edendavaid tegevusi.
5. On kasutatud digitaalseid õppematerjale.
Eesmärkide täitmine:
1. Palju kasutati õppimisel vajaminevaid oskusi seoses meelde jätmise ja meenutamisega,
kasutati eelteadmiste välja selgitamist ja loetu seostamist. Kasutati enam järelduslikke
küsimusi, samuti õpilastepoolset küsimuste esitamist loetu kohta. Esines probleeme, milles
on märgata käitumismustreid: keskendumisraskused, kohustuste täitmise edasilükkamine,
passiivsus abi küsimisel.
Individuaalsete tööde kõrval on kasutatud rühmatöid. Kõik teemad on detailselt ette
valmistatud selle järgi, milliseid õpitulemusi saab õpilane nende kaudu saavutada. Niisama
sisutut joonistamist ei olnud, kunstitunni mõte on toetada katsetamisjulguse ja iseseisva
kriitilise mõtlemise arengut. Tulemus on ka näha – õpilased suudavad iseseisvalt otsustada.
Kunstitöödesse on tulnud enam vaimsust ja lahedat omamoodi katsetamist.
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Teadlaste Öö festivali raames, mis on kogu Baltikumi suurim teadust populariseerivate
sündmuste sari, toimus 2018. aastal juba 13. korda ja oli keskkonnateadlikkuse
suurendamiseks. Teoks sai tegevus: korraldati töötoad (R. Tõniste), kus õpilased (7.-9. kl)
puhastasid vett ja valmistasid huulepalsamit. Nii sai näidata, kui palju on teadus meie
igapäevaeluga läbi põimunud ning äratada noortes huvi teaduse vastu.
2. Meie-kooli tunde, sotsiaalsete oskuste ning kultuuri- ja väärtuspädevuste, ka traditsioonide
arendamine toimus järgmiste sündmuste ettevalmistuse ja läbiviimise käigus: 2018./2019.
õppeaasta avaaktus Strandis, õpetajate päeva aktus, jõuluhommikud vanakooli keskuses,
kooliaastalõpu kogunemised, tublide tunnustamine ja õpilaste vanemate tänamine,
lõpuaktus Estonia Resort ja SPA konverentsides.
Raeküla kooli 24. solistide konkursiks valmistus 29 solisti (1.-6. klassid), üles astus 25
õpilast. Solistid olid hästi valmistunud, paljud omandasid esimest korda esinemiskogemust,
samuti täienes osalenute enesemääratluspädevus. Miinusena tuleb märkida, et kolmandast
kooliastmest ei olnud osalejaid.
Õpetaja Tiiu Pärnitsa õpetatud õpilased osalesid Balti lahtistel line-tantsu võistlustel 22.24.02.2019.
„Meie Pärnu“ viktoriiniks valmistumisel juhendas võistkonda Gert Köösel.
Pärnu linna üldhariduskoolide kunstikonkursil 08.12.2018 said oma vanuseklassis
eripreemia Karoli Küpar (6.a klass), Anelle Puštšenko (7. klass) ja Sirly Miländer (8.b
klass). Juhendas kunstiõpetaja Tiina Niin. Osaleti ka piirkondlikul kunstiolümpiaadil.
Kolme mereäärse kooli rändkunstinäitusele „Minu arm“ valmistas tööd 8.a klassi õpilased.

3. Laulupidude traditsiooni 150. aastapäeva teadvustamiseks planeeritud kooride kontsert 21.
märtsil 2019 Vanakooli keskuses toimus heal tasemel. Nelja lauluga esinesid mudilaskoor
(koorijuht Tiiu Künnapas), poiste- ja lastekoor (koorijuht Sirle Sikk). 1. ja 2. eelproovi ning
ettelaulmise alusel pääsesid kõik koorid 27. üldlaulupeole „Minu arm“.
Tantsupidude traditsiooni 85 aasta täitumise puhuks korraldatud tantsukontsert sai samuti
ellu viidud heal tasemel tantsuõpetaja Tiiu Pärnitsa eestvõttel. Tantse esitas kaheksa
tantsurühma ja veel 6.-7. klassi ühendrühm (Vanalinna kooli õpilased ja õpetaja Ülle
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Pääslane). Viimati nimetatud rühm oli ainus, kes taotles pääsu 20. tantsupeole ja selle ka
sai. Teised rühmaliigid suurel peol ei osalenud.

Mudilaskoori rõivad said täiendatud ja poistekoorile kooti vestid. Lastekoor korraldas
laululaagri.
Veebruaris oli kolmanda korruse fuajees laulu- ja tantsupidude ajalooteemaline seinaleht.
Koori- ja tantsukontsertide eraldi korraldamine toimus kolmandat aastat.
Koostöös partnerkoolidega osaleti 2.b ja 3.c klasside tantsurühmadega Laulasmaa kooli 2.
tantsupeol „Suure peo eel“. Eesti rahva kultuuritraditsioonide hoidmisega on meil hästi.
4. Traditsiooniline

„Hea

kodaniku

nädal“

koostöös

Vanakooli

keskusega

jätkus

traditsiooniliselt: tantsiti koos memmedega, tutvuti keskuse tegevustega, misläbi avardati
erinevate keskkondade austamist ja arusaama ühiskondlikust mitmekesisusest. 1.-5.
klasside õpilastel oli võimalus kuulata-vaadata „Uru kummalised kiviajas“ (Jaak Sarapuu),
mis aitas paremini mõista Eestimaa väga kauget minevikku.
Oma maa ja rahva väärtustamise eesmärgil kogu koolile korraldatud Eesti Vabariigi 101.
aastapäeva aktus Strand SPA ja Konverentsi keskuses oli eesmärgipärane ja kulges väga
heal tasemel. Külalisena esines Kaitseliidu Pärnu maleva pealik ja Lääne Kaitseringkonna
ülem kolonelleitnant Rasmus Lippur.
Raeküla hariduselu 106. aastapäeva raames külastasid 5.a, 7., 8.a ja 8.c klasside õpilased
fotograafiaalast tehnikanäitust Vanakooli keskuses, kus oli võimalik vaadelda ka vanu
fotosid vanakooli ajaloost. Tutvumine kogukonna liikme (T. Põldur) hobiga
võimaluse mõista erinevate inimeste väärtushinnanguid.
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Koostöös vanakooli keskusega kogesid meie õpilased Türgi teemanädala raames Ted
Ankara College Fondation Ensable kontserti, mis avardas õpilaste maailmapilti. Lähemalt
tutvumine võõra kultuuriga sai teoks koostöös õpilase Ege Sahin isaga – Türgi toitude
tutvustus ning degusteerimine 4.c klassis.
Valter Soosalu loeng-kontsert oli väga hariv – kuidas tegeleda eesmärgipäraselt enese
arendamisega.

12.02.2019 vanakooli keskuses kohtumine V. Soosaluga
Pärnu päeva tähistati 5. aprillil tuuriga (R. Tõniste) Raeküla linnaosas, mille läbi viimiseks
valmistusid 6. klasside õpilased. Neile
toimus ka loeng giiditööst. Tutvuti oma
linnaosa

ajalooga

ja

siin

elanud

inimestega, kes on oma tegevusega olulise
jälje jätnud kohalikku ellu. „Giidid“ said
tööga

hakkama,

kes

paremini,

kes

halvemini. Kõik (1.-5. klasside) õpilased
pöördusid rajalt kooli väga rõõmsas
meeleolus.

Täisväärtusliku kodaniku kujundamisel on Raeküla kool olnud Tervist Edendavate Koolide
hulgas juba aastast 2004 ja 10. korda ellu viidud ülelinnaline koolinoorte orienteerumispäev
(600 € toetus Pärnu linnalt) koostöös Uko Kõrgega ja orienteerumisklubiga OK West läks igati
korda. Toimus see jällegi Raeküla metsas (kaks aastat oli Rannapargis), mis on selleks sobivam
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paik. Registreerus 372 õpilast, raja läbis 344 õpilast (paar klassi jäi ilmumata). ~450 õpilast
ongi see number, mida suudetakse normaalses tempos teenindada. 700-800 osalejat nagu
Rannapargis oli, on palju, siis on raske orienteerumist eraldada massilisest koosjooksmisest.
Niimoodi see projekt õigustab end täiesti. Paraku tuleb nentida ebameeldivat käitumist, mida
varasemalt pole esinenud. Lõhuti nööri ja seda täiesti teadlikult, sest kuidas muidu seletada
asjaolu, et nööri tuli parandada kahekümne kahel juhul.
Viidi ellu tervist edendav projekt „Terves kehas raeküla vaim“ (9.12.2018), milleks oli
kasutada 700 eurone toetus Pärnu linnalt (R. Tõniste). Projekti käigus toimus 11 sündmust. Idee
seisnes selles, et iga klass vastutas teatud ürituse toimumise eest haarates kaasa oma kooliastme
klasse.
6.b klass korraldas matka loodusesse, milles osales kaheksa klassi. Toorsalati valmistamist
vedas 5.c (osales 3 klassi) ja konkurss (4.-6. klass - auhinna omandas 16 õpilast). Sportmängude
võistlust jalgpallis juhtis 6.a ja osales 8 meeskonda. Smuutide valmistamise töötuba juhendas
õpetaja Agne Jepiselg kolme klassiga. 5.b korraldas konkursi 4.-6. klasside õpilastele ja jagas
9 auhinda. Filmi „Me hoolime oma tervisest“ konkursi kuulutas välja 5.a klass ja selle võitis 9.
klass, filme laekus tagasihoidlikult ja oli ka tagasihoidliku tasemega. Sportliku lapse ja vanema
õhtu korraldas 8.a klass, paraku oli osalejaid vähevõitu, ka võimlemiskavade esitamine oli
tagasihoidlik (8.b). Aktiivsed vahetunnid läksid hästi korda, toimus liikumismängude nädal
(korraldaja 3.a), keksumängimine (3.b) ja kummikeksu „elustamine“(3.c).
Projekti eesmärgiks oli tervist edendavate ettevõtmiste korraldajate laiendamine, mitte et ainult
juhid vastutavad nimetatud sündmuste eest koolis. Vastavalt projektis planeeritud
tegevuskavale viidi kõik ellu v.a. maastikumäng, kuna klassijuhataja vahetus ja ei jõutud
koheselt õppeaasta algul end mobiliseerida. Projekt oli kooskõlas kooli arengukavaga – iga
klass korraldab oma vanuseastmele ühe sündmuse. Projekti tegevused haarasid kõiki õpilasi
koolis. Mitmekordselt oli osalemisvõimalusi 4.-6. klasside õpilastel, sest selles vanuseastmes
on ka kõige rohkem klasse. 7.-9. klasside õpilaste osalus pakutud sündmustes jäi
tagasihoidlikuks. Aktiivsed vahetunnid parandasid psühho-sotsiaalset keskkonda koolis.
Õpilastel täienesid individuaalsed tervisealased oskused. Peamine – projekt oli välise
motivatsiooni vahendiks, seetõttu oligi palju tunnustamist.
Omaette võistlus oli klassidele, kes korraldab paremini, see omandab preemia klassireisiks.
Preemia (klassireisi) väärisid 5.b (klassijuhataja Agne Jepiselg) ja 6.b klass (klassijuhataja
Anneli Kõrge).
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Kuuendat aastat toimus õpilaste poolt vägagi oodatud ettevõtmine – kogu koolipere kõnd,
sel korral siis 2019 sammu oma südame heaks (R. Tõniste)
5. Osaleti digitaalses sisuloomes, loodi tekste, tehti pilte ja filme. Digivahendite abil
säilitatakse infot – käsitöö- ja tehnoloogiatööde näitus.
Riita Tõniste
Ainesektsiooni esimees
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TUNNIVÄLINE TEGEVUS
Koolis töötas 2018.-2019. õppeaastal 32 huviringi kokku 382 õpilasega ja 16 juhendajaga.
Aruandeaastal puudus loodusteadusega seotud huviring.

Huvitegevuse
Huviringi
valdkonna
nimetus
nimetus
Matemaatika, mõttemängud
Loovus
Loovus
Muusika, kunst
1-häälne
mudilaskoor
2-häälne
mudilaskoor
Poistekoor
Lastekoor
6.b tütarlaste
ansambel
Solistid
Solistid
Sport
6.a tennis
3.a tennis
8.a tennis
6.a tennis
3.a tennis
8.a tennis
6.a jalgpall
7. kl jalgpall
8.a jalgpall
3.a jalgpall
1.a jalgpall
Rahvastepall
Tehnika, tehnoloogia
Arvutiring
Robootika
Robootika
Robootika
Üldkultuur (sh tants)
Rahvatants
Tants
Tants
Tants

Õpilaste
arv
huviringis

Tundide
arv
nädalas

22
22

1
1

19

1

29

2

24
26

2
2

9

1

10
9

Kooliaste/
klass
1.a
1.b
1. – 3. klass

Juhendaja

Kaja Lillipuu
Liive Karro
Tiiu Künnapas

2. - 4. klass

Tiiu Künnapas

2. -5. klass
5.-9. klassid
2. kooliaste

Sirle Sikk
Sirle Sikk

1
1

1. – 3. klass
1.-9. klass

Tiiu Künnapas
Sirle Sikk

12
5
2
12
5
2
9
7
14
16
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.a klass
3.a klass
8.a klass
6.a klass
3.a klass
8.a klass
6.a klass
7. klass
8.a klass
3.a klass
1.a klass
2.-4. klass

Ulrika Pärn
Ulrika Pärn
Ulrika Pärn
Merle Prtuul
Merle Pruul
Merle Pruul
Mart Paumäe
Mart Paumäe
Mart Paumäe
Indrek Joost
Indrek Joost
Liivi Alekõrs

23
4
7
6

1
1
1
1

2.c
1.-2. klass
6.-7. klass
3.-4. klass

Enel Telve
Piret Oitsalu
Aeliita Kask
Marjaliisa Umb

18
2
9
17

2
2
1
1

6.-7. klass
5.b klass
3.b klass

Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
Tiiu Pärnits
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Sirle Sikk
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Muud huviringid

KOKKU:

Käsitöö ja
kodundus
Karjääriõpe
Erasmus+
projektitund
32

12

1

19

0,5

8

1

398

36,5

5.b klas
9. klass
8. klass

Agne Jepiselg
Riita Tõniste
Marjaliisa Umb
16
Riita Tõniste
Huvijuht
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PROJEKTID
Erinevate projektide läbiviimiseks on kirjutatud erinevaid projekte, et taotleda täiendavaid
ressursse nende läbiviimiseks.
-

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektiga „1.-6. klasside keskkonnateadlikkuse
tõstmise õppeprogrammides osalemine 2018/2019. õ-a“ saadi toetust 3 870 eurot.

-

Erasmus+ strateegiline koostööprojekt „Mind Matters“ toetus oli 33 096 eurot kahe
õppeaasta peale.

-

Erasmus+ koolitöötajate õpirändeprojekt „Õppides õpetama 21. sajandi pädevusi“
taotlussummas 6632 eurot, kirjutati küll eelmisel õppeaastal, kuid sellel õppeaastal said
selle taotluse raames osaleda õpirännetel 3 õpetajat – Pille Nurk, Kaja Lillipuu, Enel
Telve. Erasmus+ 2018./2019. aasta projektiga „21. sajandi haridus“ saadi lisaressursse
11 540 euro ulatuses, mis võimaldas õppeaasta lõpul arendusjuhil osaleda ülemaailmsel
naiskoolitajate ühenduse konverentsil Reykjavikis, Islandil ning uuel õppeaastal veel
neljal õpetajal osaleda erinevatel rahvusvahelistel koolitustel.

-

SA

Innovest

määruse “Tänapäevase

õpikäsituse

rakendamine

ning

kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevuse
5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad
meeskonnakoolitused” raames saadi täiendavaid vahendeid 3 137,07 euro ulatuses
projekti „Belbini meeskonnarollid 2. osa. Edu valem“ elluviimiseks.

RAHVUSVAHELISED PROJEKTID
2018. aasta algas uue Erasmus+ rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti ühiskirjutamisega
Kiilis, Saksamaal. Projektikirjutamisel osalesid arendusjuht Marjaliisa Umb ja inglise keele
õpetaja Kärt Jakobson. Projekti ettevalmistav kohtumine toimus Saksamaal, sest just sakslased
planeerisid olla järgmine koordinaatorriik. Projekti teemaks valiti õpilaste vaimne tervis ja
projekti pealkirjaks „Mind Matters“ („Õpilaste vaimne tervis“). Projektikohtumine toimus 6.9. veebruarini Richarda Huch Schules Kiilis.
Projekt sai juunikuus rahastuse ning see tähendas 8. klassi õpilastele järjekordset võimalust
osaleda projektis

–

saada teemast

rohkem

teada ning osaleda rahvusvahelistes

õpilasvahetusestes. Võrreldes eelmise projektiga vahetus ka üks projektipartneritest. Ungari
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asemel liitus projektiga IES Federico Garcia Lorca kool Churriana de la Vegast LõunaHispaaniast. Lisaks oli taotlemisel muudetud projektide kestvusaega, mis tähendas meile, et
varasemalt olnud kolme-aastase projekti puhul pidime keskenduma kahele aastale. See
muudatus tähendas meie jaoks planeerimisel ja korraldamisel suuri muudatusi. Olime
planeerinud kasutada sama roteerumise süsteemi nagu eelmise projekti puhul, kuid nüüd pidime
lahendama seda teisiti. Suurendasime ka õpilaste arvu kohtumistel: 7 + 7 + 7 + 14.
Esimesse projektiaastasse 2018/2019 planeeriti kaks õpilasvahetust: Churriana de la Vegas,
Hispaanias ja Kiilis, Saksamaal. Teise aastasse jäid Pärnu, Eesti ja Lorient, Prantsusmaa.
Projekti koduleht on: Projekti koduleht-blogi: https://mindmatters.erasmusmobility.eu/
Esimese projektikohtumise kohta kirjutati artikkel, mida meedias kahjuks ei avaldatud. Artikkel
oli järgmine:
Pärnu Raeküla Kooli 8. klassi 7 õpilast osalesid 24. märtsist 30. märtsini Erasmus+
programmi projekti „Mind Matters“ raames Lõuna-Hispaanias Churriana de la Vegas
lühiajalises õpirändes.
„Mind Matters“ on kaheaastane strateegilise koostöö koostööprojekt, mis on suunatud 14-17
aastaste õpilaste vaimse tasakaalu hoidmisele. Projekti eesmärgiks on panna õpilased mõtlema
vaimsele tasakaalule ning anda neile erinevaid teoreetilisi ja praktilisi kogemusi pinge ja
stressiga toime tulemiseks. Projektis osaleb neli partnerkooli: Lycée Saint-Louis Lorient`ist
Prantsusmaalt, Ricarda-Huch-Schule Kielist Saksamaalt, IES Federico Garcia Lorca kool
Churriana de la Vegast Hispaaniast ja Pärnu Raeküla Kool Eestist. Igal õppeaastal toimub kaks
lühiajalist, nädala pikkust, õpirännet, kus noored külastavad partnerriikide koole ja osalevad
nädala jooksul projekti eesmärkide täitmist toetavates tegevustes.
Churriana de la Vegas toimunud õpilasvahetus oli esimene õpilasvahetus selle projekti raames.
Projekti sisulised tegevused olid planeeritud esmaspäevast reedeni. Iga päeva alustati
hommikuste vaikuseminutitega, mis oli aeg enda „kohale toomiseks“ ruumi.
Projektinädala juhatasid sisse linnapea ja kooli direktori sõnavõtud.
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Projekti väljundiks on koostada läbi kahe aasta õpilaste tööde
põhjal digitaalne juhendraamat, mis võtab erinevates vormides
kokku projekti teema. Möödunud projektikohtumise tulemusel
ilmus digitaalse juhendraamatu esimene peatükk, mille sisu
moodustasid kodus ette valmistatud postrid teemadel „Stressi
põhjused“, „Stressi tagajärjed“, „Kuidas tulla toime stressiga?“
ja „Mõiste „stress“ puudutav sõnavara“ ja kohapeal koostatud
samadel ainetel Kahoot! keskkonnas mängud.
Eelnimetatu kõrvale tehti nädala jooksul muudki põnevat:

- Avati projekt “European Garden”. Iga riigi auks oli loodud peenar sellele piirkonnale
omaste detailidega (Eesti aiast võisime leida lipuvärvides peenrakastid, kus sees
kasvasid meie poolt saadetud punase peedi, porgandi ja rukkililletaimed ning
millegipärast ilustasid meie aia osa ka kujutatud Tallinna Viru väravad). Aia avamisele
järgnes iga riigi poolt oma apelsinipuu istutamine.

- Osaleti flamenkotantsu töötoas. Külalised rääkisid õpilastele esmalt üldiselt Andaluusia
kohalikust muusika- ja tantsustiilist flamenko. Saadi teada, et flamenko peamised
avaldusvormid on kitarrimäng, laul ja tants ning seejärel proovisid õpilased ka ise järele
kuidas flamenko rütmi plaksutamine ning lihtsamate sammude tegemine käib;

- Osaleti mägimatkal Fuente Hervidero mäe otsa Sierra Nevada mäeahelikus. Kõigepealt
räägiti õpilastele üldiselt kogu mäestikust, seejärel suunduti 6-kilomeetrisele retkele
tõusumeetrite vahega 700 m, millest 3 km oli valdavalt ülesmägi ja 3 km seejärel tuldud
teed tagasi allamäge. Esimesel matkakilomeetril oli õpilaste ülesandeks korda mööda
juhatada matka, kus üks kaaslastest oleks justkui pime ja teine tema teejuht. See andis
õpilastele võimaluse tunnetada pimeda inimesena looduses liikumist. Matka jooksul
tehti ka väiksemaid peatusi, kus saadi teada näiteks, et meile pisut haruldased taimed
nagu rosmariin või tüümian kasvavad siin suurte põõsastena vabalt looduses või, et kahe
kivi kokku hõõrumisel tekkis mädanenud munale sarnanev hais, mis tulenes kivides
sisalduvatest mineraalidest. Lisaks nägime ohtralt vabalt ringi jooksvaid mägikitsesid.

- Osaleti väljasõidul 120 km kaugusel paiknevasse Costa del Soli ranniku linna
Malagasse. Malagas oli planeeritud Picasso muuseumi külastus hispaania keelse giidi
juhendamisel. Muuseumis olevad eksponaadid andsid ülevaate Picasso loomingulisest
arengust alates 19. sajandi lõpust kuni tema surmani aastal 1973. Seekordne avatud
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ajutine näitus oli pühendatud tema esimesele naisele, Olgale, kellega ta oli abielus
aastatel 1917-1935 ning nende ühisele pojale Paulile. Picasso muuseumi külastusele
järgnes Alcazaba kindluse külastamine. Selle rajasid 11. sajandil Málagat valitsenud
araablased. Kindlust on kasutatud ka paleena ning selle strateegiline asukoht tagab hea
vaate merele ja linnale. Tänapäeval on hoone sees arheoloogiamuuseum, kust leidsime
muu hulgas ka Rooma mosaiikide ja mauride keraamika väljapaneku. Selle ülesehitus
meenutas mõneti Granadas asuvat Alhambrat. Peale kindluse külastamist liiguti
üheskoos randa. Rannas oli väga tuuline ja sellest tingituna ka suured lained, mis ei
võimaldanud õpilastel seekord Vahemerre ujuma minna. Peale seda oli õpilastel
võimalus ise linna veelgi rohkem avastada või veeta rannas liiva peal aega.

- Külastati Granadas asuvat Alhambrat. Räägiti, et Alhambra on kogu Hispaanias teine
enim külastatav vaatamisväärsus Barcelonas paikneva püha perekonna kiriku Sagrada
Familia järel. Alhambra ehk punane kindlus (araabia keeles Al Qal’a al-Hamra) on 11.
sajandil mauride ehitatud vapustav hoonete kogumik, mille iga nurk on täis hoolikalt
plaanitud ja välja ehitatud detaile. Alhambra on väga ilus koht, kus ühineb kristlik ja
islamistlik kultuur. Moslemite pearõhk oli ornamentikal, millele kristlased lisasid hiljem
freskosid ja kujusid.

- Osaleti Antonio Castelloni poolt läbi viidud vaimse tasakaalu töötoas. Antonio juhatas
õpilastele teema sisse John Miltoni tsitaadiga “The mind is its own place, and in itself
can make a heaven of hell, a hell of heaven.”. Antonio selgitas läbi näidete õpilastele
seda, kui tähtis on mõista, mis toimub tegelikult meie meeles (mõtteis). Mida saab ette
võtta selleks, et me elaksime pingevabalt. Millised on lihtsad ja rahulolu tekitavad
tegevused ja harjutused.
Õpirändel osalenud õpilaste tagasivaade nädalale oli ainult positiivseid emotsioone täis.
Õpilased tõid välja neile olulised aspektid: kuna projekti töökeel on inglise keel, paranes nende
suhtlusoskus,

nad

õppisid

tundma

muid

kultuure,

said

teadlikumaks

Hispaania

haridussüsteemist ja tegid rahvusvahelistes gruppides meeskonnatööd. Paljude õpilaste jaoks
oli see ka esmakordseks kogemuseks ilma vanemateta reisida ning elada vahetusperes.
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Churriana de la Vega õpilasrändel osales Raeküla koolist seitse 8.a klassi õpilast Elis Laur,
Jessica Turk, Rando Kaur, Marcus Koger, Janek Vendelin, Richard Siim ja Gregor Koodi, keda
saatsid arendusjuht Marjaliisa Umb ja direktor Liilia Oberg.

Järgmine õpilasvahetus toimus juba peagi. 12.-18. maini viibisid järgmised seitse 8. klassi
õpilast koos juhendajatega Kiilis, Saksamaal. Õpilasrändel osales seitse 8.b klassi õpilast: Sirly
Miländer, Merilin Lumera, Reijo Tairon Toom, Andre Sillari, Kirti Stern, Cevin Liivat, Marten
Heinmets. Õpilasi saatsid inglise keele õpetaja Kärt Jakobson, kehalise kasvatuse õpetaja Age
Peda. Nädal oli vaheldusrikas. Esimene päev oli sissejuhatav päev. Hommikusele tervitustele
järgnesid tutvumismängud. Pealelõunasel ajal toimus gruppides Kiiliga tutvumine. Igale
grupile anti kindlad kihad, kus nad pidid käima ja selle tõestuseks tuli igas kohas teha kogu
grupiga foto. Päev lõpetati kõik koos bowlingut mängides. Teisel päeval tegutseti üheskoos
gruppides veel küsimustike tulemustest tulenevate presentatsioonidega. Hiljem külastasid
õpilased tunde ning peale seda toimus oma grupitööde presenteerimine. Kahjuks selgus
tulemustest, et eestlased on kõige rohkem stressis ja veedavad peaaegu kogu oma vaba aja
telefonis või arvutis. Õhtupoolikul viis buss õpilased randa. Rannas oli võimalik osa võtta
erinevatest tegevustest. Mõned mängisid pallimänge, mõned treenisid enda tasakaalu, mõned
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veetsid lihtsalt aega liival. Veel oli võimalik mängida minigolfi. Kõige põnevam oli aerudega
surfamine.
Kolmapäeval toimus väljasõit ajaloolisse
kaupmeeste linna Lübeckisse. Kohale jõudes
jagati õpilased gruppidesse ja kohalike
õpilaste eestvedamisel tutvuti vanalinnaga.
Õpilastele anti linnakaart ja küsimused
kaardil olevate objektide kohta. Tunni
jooksul otsiti kõik nõutud kohad üles ja
üritati vastata küsimustele. Seejärel külastati
Hansa

muuseumi.

Muuseumis

oli

ekskursioon, kus giid rääkis elamistingimustest keskajal. Väljapanekud olid keskaegsete
kaupmeeste jahtidest, kaupadest, riietest. Pärast muuseumi oli õpilastel võimalus veel linnas
ringi vaadata ja suveniire kaasa osta.
Neljandal päeval kuulati loengut sotsiaalmeedia mõjust stressile ja vaadati lühifilme. Selle
teema jätkuks valmistusid õpilased rollimängudeks. Õpialased jagati rühmadesse ja iga rühm
sai endale rollimängu teema. Kui õpilased olid teemaga tutvunud ja esialgse süžee välja
mõelnud, tuli iga maa esindusel

karaokeks valmistuda. Eestlased laulsid ansambli

Tuberkuloitedi laulu „Lilleke rohus“. Pärast karaoket sai igaüks osa võtta enda poolt valitud
treeningust. Valida sai kolme treeningu vahel: jooga, deep work (harjutused muusika saatel) ja
body

balance.

Viimane

päev

keskenduti

rollimängude

mängimisele

ja

nädala

tagasisidestamisele. Rollimängude peamisteks teemadeks olid koolikiusamine, arusaamatused
kodus. Iga grupp pidi esitama probleemi ja leidma ka sellele lahenduse. Õpilaste tagasiside
õpirändele oli väga positiivne – enda hinnangul muutusid nad julgemaks ja iseseisvamaks.

Marjaliisa Umb
Arendusjuht
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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 üheksandat aastat. Igasügisesel juhtkondade kohtumisel lepitakse kokku
peamised õppeaastal planeeritavad ühistegevused ja -üritused. Antud õppeaasta oli pühendatud
laulu- ja tantsupeoaastale.
Juhtkondade kohtumine toimus 20. septembril Laulasmaal. Juhtkondade kohtumisel koguneti
Laulasmaa kooli, peale mida külastati ka teisi Laulasmaa kooli alla käivaid koolimajasid –
Klooga koolimaja ja Lehola koolimaja. Kohtumise lõpetas lõbus golfimäng Niitvälja
golfiklubis.

Õppeaastaks lepiti kokku erinevates traditsioonilistel üritustes.
15. novembril toimus loovtööde ja uurimistööde konverents Laulasmaal. Seoses õppekava
muutmisega meie kool sel aastal uurimistöid ei esitanud. Teiste uurimistöid käisid kuulamas ja
kogemusi omandamas Jessica Turk, Gregor Koodi, Robin Pärn ja Elis Laur 8.a klassist.
Õpilasesinduste koolituslaager toimus Laulasmaal 24. jaanuaril. Meie koolist osales 9 õpilast.
Õpilastele esinesid kolm vabatahtlikku välismaalt, kes tutvustasid oma riiki ja enda tegevusi
Eestis. Kogu vestlus oli ingliskeelne.
Märtsist maini toimus traditsiooniline õpilastööde rändnäitus, mis kandis nime „Minu arm“.
Näitus oli pühendatud laulu- ja tantsupeoaastale. Märtsis olid tööd Pärnus, aprillis Laulasmaal
ja mai kuus Muhus.
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18. aprillil osales kehalise kasvatuse õpetaja Uko Kõrge neljaliikmelise võistkonnaga 8.a
klassist Muhus Lembitu retkel.
24. aprillil toimus kolme kooli ühiskoolitus ja seminar Pärnu Raeküla Koolis. Teemaks olid
robootika ja digipädevus õpetajatele. Osales kokku 63 õpetajat Muhu, Laualasmaa ja Raeküla
koolist. Toimus 5 robootika ja veebikeskkonna rakendamise töötuba, mis viidi läbi Sphero,
Ozobot, BeeBot, Lego Edison, MakeyMakey vahendeid kasutades ning praktiline Google
Formsi koolitus. Töötubasid juhendasid: Marika Kohv, Aeliita Kask, Pille Nurk, Piret Oitsalu
ja Liilia Oberg meie koolist, üks juhendaja oli Laulasmaa koolist.
Koostöös partnerkoolidega osaleti 2.b ja 3.c klasside tantsurühmadega Laulasmaa kooli 2.
tantsupeol „Suure peo eel“.
Marjaliisa Umb
Arendusjuht

Koostöö lasteaedadega
Pärnu Raeküla koolil on pikaajaline koostöö Pärnu Raeküla lasteaiaga. Selleks, et laste
kohanemine koolikeskkonnaga ja harjumine õpetajatega ning koolis esitatavate nõudmistega
oleks turvalisem oleme teinud erinevaid üritusi ja kaasatud õppetunde koos lasteaia lastega.
24. septembril toimus koostöökohtumine kooli ja Raeküla lasteaia juhtkondade vahel Pärnu
Raeküla koolis, kus analüüsiti eelmise õppeaasta ühisüritusi ja planeeriti uue õppeaasta
tegemisi, täpsustati tegevuskava, ajad ning vastutajad.
Pärnu Raeküla lasteaia poolt kirjutatud ühisprojekti raames põhineval õpiüritusel osalesid ka
meie kooli õpetajad Enel Telve, Kersti Kirsipuu, Tiia Vestli ja Agne Jepiselg. Koolitus toimus
kahes osas – 18. augustil ja 20. oktoobril.
Sel aastal liitusime esimest korda Code Week programmeeerimisnädala üritusega.
Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week on rohujuuretasandi ettevõtmine, mille
algatasid 2013. aastal Euroopa Komisjoni noored digitaalarengu tegevuskava nõustajad. Code
Week’i tegevustesse on tänaseks kaasatud üle 50 riigi kogu maailmast. Code Week on algatus,
mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja
digitaalset kirjaoskust. Sel aastal osales meie pakutaval õpitoal Pärnu Raeküla lasteaia vanem
rühm – kakskümmend 6.-7. aastast last. Üritus toimus 17. oktoobril ja kestis 1,5 tundi. Õpitoa
nimetus: "Aarete jaht". Õppevahenditena kasutati tahvelarvutis äppi BlueBot ning BeeBot
94

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019
mattidega põrandaroboteid. Juhendas õpetaja ja arendusjuht Marjaliisa Umb. Saime toetust
HITSAlt.
9. novembril tähistasime ühiselt mardipäeva
nii lasteaia kui ka koolihoones. Meie 4. klassi
õpilased külastasid Raeküla lasteaeda, et seal
tutvustada vanu mardikombeid ning ande
küsida ja lasteaia mardid tulid marditama
meie väikesesse koolimajja 1. ja 2. klasside
õpilaste juurde. Komm põses ja annid kotiga
kaasas, lahkusid lasteaia lapsed kogemuse
võrra rikkamad ning rõõmsad, et said ka
suurtele koolilastele midagi põnevat õpetada.
23. novembril kohtusime taas, et tutvustada rahvakultuuri ja traditsioone – seekord kadripäeva
ja selle kombestikku. 2. klassi õpilased olid ette valmistanud vahva kadrinäidendi. Üritus
toimus suure maja väikeses saalis. Külas käisid Raeküla lasteaia 5-6 aastased lapsed.
Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed-kool“ raames on meil koostöös lasteaiaga toimunud
mitmeid aastaid suurema sõbra programmi ühisüritusi. Sellest õppeaastast meie kool küll enam
projektiga seotud ei ole, kuid suuremad sõbrad lasteaia lastele oleme ikka. 13. detsembril
külastasid meid Raeküla lasteaia vanema rühma lapsed - toimus ühine tantsutund 2. klassi
õpilastega Raeküla Vanakooli keskuses õpetaja Tiiu Pärnitsa juhendamisel ja piparkookide
küpsetamine 5.b klassi tüdrukute ja kodunduse õpetaja Agne Jepiselg juhendamisel.
12. jaanuaril toimus 10. perepäev sügisel kooli õppima asuvate laste peredele. Osales 22 peret.
Traditsiooniliselt algas päev väikese muusikalise tervitusega, kus astusid üles 2.b klassi
õpilased õpetaja Tiiu Künnapase juhtimisel. Seejärel läksid lapsed meisterdama klassiõpetajate
poolt juhendatud töötubadesse ja vanematele tutvustati meie kooli ning õppekava. Spordi
õppesuunda käis tutvustamas meie tennise treener Merle Pruul, kooli tutvustas ja küsimustele
vastas õppekava arendusjuht Pille Nurk. Selleks, et tulevased perepäevad kulgeksid paremini
ja vastaksid vanemate ootustele saadeti vanematele e-posti teel tagasiside küsimustik.
Üritusest on avaldatud artikkel:

https://parnu.postimees.ee/6502371/raekula-koolipere-

kasvatas-meietunnet
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16. aprillil käisid meie 1.b klassi õpilased külas Pärnu Raeküla Lasteaias. Lasteaia õpetajate
poolt oli valminud lasteaia sünnipäeva tähistamiseks näidend ja üheskoos peeti maha
väärtuskasvatuse tund koos vanema rühma lastega. Vava oli külastada oma vana lasteaeda juba
koolilapsena ning kohtuda endiste lasteaiakaaslaste ja -õpetajatega.
8. mail toimus juba teist aastat ühine teadustund Raeküla lasteaias. Selle eesmärgiks on äratada
huvi teaduse ja looduses valitsevate erinevate nähtuste vastu, pakkuda väljakutset õpilastele,
kes otsivad teemakohased katsed, teevad need ise läbi ning saavad vahva kogemuse lasteaia
lastele seda õpetades ja neid juhendades. Selle aasta teemaks oli helide maailm, kus ühendasime
füüsika ja muusika. Katsed viisid läbi 9. klassi õpilased Marleen Tohver, Carmen Naudi, Lilly
Meigo ja Carolin Juske. Õpilasi juhendasid õpetaja Sirle Sikk ja Tõnu Tõniste. Katsed
õnnestusid ja lasteaia lastele ning nende juhendajatele meeldis väga.
Lisaks Raeküla lasteaiale, toimub järjest tihenev koostöö Pöialpoisi lasteaiaga. Oktoobris
kohtusid direktor Liilia Oberg ja õppekava arendusjuht Pille Nurk Pöialpoisi lasteaia
koolitulevate laste rühma vanematega, kus tutvustati kooli, kasutatavaid õppematerjale ja
vastasime vanemate küsimustele.
10. aprillil külastas kooli Pöialpoisi lasteaia vanem rühm. Lapsed tutvusid väikese majaga ja
toimus kaasatud tund 1. ja 2. klassi õpilastega. Väikest maja külastas 24 Pöialpoisi koolitulevate
laste rühma last. Tunde andsid õpetajad Kaja Lillipuu, Liive Karro, Tiia Vreiman ja Tiiu
Künnapas. Lasteaia lapsed olid jagatud 5-6 kaupa klassidesse, kus õppisid koos 1. ja 2. klasside
õpilastega. Tunnid, milles osaleti olid: muusika, matemaatika, loodusõpetus ja näidistunnina
üldõpetus.
15. aprillil külastasid kooli Pöialpoisi lasteaia II vanem rühm. Toimusid jälle kaasatud tunnid
1. ja 2. klassi õpilastega. Seekord külastas väikest maja 20 Pöialpoisi koolitulevate laste rühma
last. Tunde andsid õpetajad Kaja Lillipuu, Liive Karro, Tiia Vreiman ja Kersti Kirsipuu.
Lasteaia lapsed olid jagatud 5 kaupa klassidesse, kus õppisid koos 1. ja 2. klasside õpilastega.
Tunnid, milles osaleti olid: eesti keel, matemaatika, loodusõpetus.
Pille Nurk
Õppekava arendsujuht
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MUUD PROJEKTID
Projektõppest Pärnu Raeküla Kooli 1. klassides
Pärnu Raeküla Kool on alati soosinud uuenduslikke õpimeetodeid. Huvitav õppimine on põnev
protsess nii õpetajale kui ka õpilasele. Seetõttu oli asjakohane alustada sel aastal esimestes
klassides projektiõppega. Inspiratsiooni ammutati 2017. aastal kui 9 õpetajat osales Erasmus+
õpirändel „Muutunud õpikäsitus praktikas“ Barcelonas, kus keskenduti erinevatele
kaasaegsetele ja innovaatilistele õppemeetoditele. Samuti avanes kahel klassiõpetajal võimalus
osaleda

Roomas

Erasmus+

programmi

raames

õpetajate

õpirändel

„Projektõppe

rakendamisest“. Juba eelmisel aastal klassiõpetajate arenguseminaril arutasid õpetajad,
milliseid teemasid ja pädevusi projekti liidame ning millised on oodatavad õpitulemused.
Reaalne projektikava koostamine ja selle ellu viimine jäi 1. klassi õpetajate Kaja Lillipuu ja
Liive Karro ühistööks. Projektid viidi läbi igas õppeveerandis (5) korda õppeaastal ühe nädala
jooksul ja tunnid toimusid paaristundidena iga koolipäeva 3 ja 4 tunni ajal (arvestuslikult 10
tunni pikkused). Töö käigus selgus, et temaatiliste õppekäikude ajad lisandusid juurde, samuti
olid mõned projektitegevused pikemaajalisemad, kaasates ka lapsevanemaid.
Esimese projekti teemaks oli “ Sügis“. Tehti pilte kaunitest sügishetkedest. Piltidele püüti
linde, loomi ja seenekorvi pistmise eel ka priskeid seeni. Imelistest ülesvõtetest sündis Lembitu
tänava õppehoones sügisnäitus. Klassiruumisigi oli hõivanud sügistemaatika, sest kõikides
tundides sai käsitletud seda teemat. Lõpetuseks liitusid lapsed ka kooli poolt algatatud
traditsiooniga ning istutasid lillesibulaid, et kevadel ikka silmailu oleks.
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Teise projekti teemaks oli“ Linnuprojekt“. Lindude rändeteele asumise aeg ning looduse
talveks valmistumise algus oli sobilik just selleks teemaks. Lapsed lugesid lindudest, kuulasid
jutte ja seadsid ritta luuleridu. Porjektiõppe raames on hea kasutada pisut teistsuguseid
õppeviise nagu õuesõpe, paaristöö, grupitöö. Tore on ka see, et saab liituda käimasolevate
projektidega. Suurepärane võimalus on Balsnacki linnuprojekt „Linnusõbralikum klass“,
juurde saab võtta ka RMK-de poolt pakutavat. Linnuprojekti raames külastasid Raeküla
kooliuusikud Kabli looduskeskust ning said lisateadmisi programmist „Sügis linnuriigis.“

Koolisiseselt

käivitus linnumajade ja

linnusöögimajade meisterdamine koos
kodustega ning avati näitus ühistest
kätetöödest.
fantaasia

Loojatel

ja

praktiline

rikkalik

meel,

sest

Linnu söögimaju

taaskasutus troonis.
tehti

oli

kanalisatsioonitorudest,

lillepottidest, lilleamplitest, pudelitest ,
piimapallidest ja puiduülejääkidest.
Kodusedki

õued

said

endale

linnu

toidumaja, et lapsed saaksid lindudele
talvel lisatoitu pakkuda. Tööõpetustunnis
valmisid

lindudele

rasva-seemne

maiuspalad, mis leidsid koha klasside
akende all puudel, et linnukesed saaksid
keha kinnitada ja õppijad klassiruumist
nendega tutvuda.
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Kolmandas projektis olid uurimise all meeled. Selle teema käigus uurisid lapsed läbi vahetu
kogemuse, mil kombel nad maailma tajuvad, milliste meeltega, mida tunnetavad ja mis saab
siis, kui mõni meel on puudu või veab meid ajutiselt alt.

Projekti lõpetas õppekäik Soomaa rahvusparki, kus õpilased said kasutada oma kõiki meeli ja
osalesid õppekäigul „Koprarajal meeltega“
Projekt „Geomeetrilised kujundid“ viis õppijad kujundite maalima kummalisi pooli
avastama, selgus, et kõik meie ümber koosnebki geomeetriast ja ringid, ruudud ja muudki
kujundid ei kuulu ainult matemaatikatundi.
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Viimane projekt oli teemal “Loomad“. Lapsed tutvusid enamtuntud koduloomadega,
lemmikloomadega, joonistasi, rääkisid oma lemmikutest, tegid viktoriine ja kuulasid loomade
hääli. Projekt lõppes väljasõiduga Kurgjale, kus lapsed osalesid kokkuvõtvas programmis
„Talulapse tööd.“.

Tore on asju käsitleda terviklikult ja kindel on seegi, et lapsed naudivad sellist õppimist. Kui
kõik ikka ise järgi uuritake, ära katsutakse ja läbi tehakse, siis peavad ju teadmised paremini
kinnistuma.
Lapsevanemad on sellise teistmoodi õppega rahul, innuga osaletakse ühisprojektides ning
matkatakse, pildistatakse ja meisterdatakse ühiselt. 1. klassi õpetajad on oma teadmisi ka
jaganud teistele õpetajatele. Aprillis esinesid õpetajad Kaja ja Liive Pärnu linna õpetajate
kogemuspäeval Koidula gümnaasiumis, mais külastasid meid õpetajad Kärla koolist – toimus
avatud projektitund ja järgnenud vestlusringis jagas projektõppe kogemusi õpetaja Liive Karro.
Klassiõpetajatega on arenguseminaril juba plaanid läbi vaadatud ning ettevalmistused
järgnevaks aastaks – projektõppe laiendamiseks 2. klassidesse olemas. Plaanis on projektõppe
rakendamine kuni põhikooli lõpuni.
Kaja Lillipuu
1.a klassi klassijuhataja
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Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt (KIK projekt)
Juba kolmandat aastat järjest oli meie koolil hea võimalus osaleda rohkemaarvuliselt erinevates
harivates 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 lisandus programmides osalejate hulka
ka 6. klass.
Esimesed klassid osalesid sellel õppeaastal Kurgjal toimunud õppeprogrammis „Talulapse
tegemised“, kus õpilastel oli võimalus tutvuda maalapse eluga 100 aastat tagasi. Lapsed
tutvusid põllutöödega, tutvusid väiksemate koduloomadega ning said teada, kuidas nende eest
hoolitseda.
Pikem kokkuvõte: http://raekylaloodus.blogspot.com/2019/06/opetlik-paev-kurgjal.html

Teised klassid külastasid üheskoos 15. märtsil Tallinna loomaaeda. Õpilased jaotati nelja
gruppi, kus osaleti õppeprogrammis nimega „Loomad erinevates elukeskkondades“. Tutvuti
erinevate loomade ja lindudega, kes elavad troopika vihmametsades, kõrbes ning väga
külmades tingimustes. Sai vaadata loomi nende elukeskkonnas, uurida, mida nad söövad,
missuguse iseloomuga on üks või teine loom, millised liigid on hävinemisohus ja miks. Saadi
teada palju huvitavaid fakte loomade kohta, mida enne ei teatud ning sedagi, kuidas ja kes
loomaaias erinevate loomade eest hoolt kannab.
Kokkuvõte

külastusest:

http://raekylaloodus.blogspot.com/2019/03/2-klassid-tallinna-

loomaaias.html
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Kolmandad klassid külastasid maikuus Matsalu looduskeskust, kus osaleti programmis „Vesi
elukeskkonnana“. Külastuse eesmärk oli tutvuda erinevates veekogudes elavate organismidega.
Uuriti nii jõe elustikku kui ka tiigis tegutsevaid loomakesi. Hiljem liiguti kogutud
elusolenditega klassiruumi, kus uuriti neid mikroskoopide all.
Kokkuvõte: http://raekylaloodus.blogspot.com/2019/06/3-klassid-matsalus-tutvumas.html

Neljandad klassid külastasid Soomaad ja said rohkem teada elurikkusest metsas. Näha
metsakooslusi ning uurida seal pesitsevate lindude ja loomade jälgi. Õpilastel oli võimalus ka
lähemalt tutvuda selle aasta aastalooma kopra jälgedega looduses. Lisaks anti omapoolne panus
uue tammemetsa kasvamisse, iga laps viskas metsa juurduma kaks uut tammetõru.
Artikkel: http://raekylaloodus.blogspot.com/2019/06/4-klasside-oppepaev-aasta-loomaradadel.html
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Viiendad klassid osalesid Matsalus õppeprogrammis „Kevadine linnuelu Matsalus“. Õpilased
sõitsid maikuus Matsalu loodusparki, et tutvuda sealse linnuriigi eluga. Matsalu rahvuspark
asub Lääne-Eestis ja on eriline oma rannaniitude ja roostiku poolest, mis pakub rohket
pesitsuspaika väga paljudele linnuliikidele. Just neid õpilased uurima läksidki.

Kuuendad klassid osalesid selles projektis esmakordselt. Lähtuvalt loodusõpetuse teemadest,
valiti nende teemaks Läänemeri, sest meri on läbiv teema selles klassis. Õpilased külastasid
esmalt Varbla looduskeskust ja Matsiranda, kus õppeprogrammiks oli „Jäljed merel“.
Programmis vaadeldi Läänemerd kui elukeskkonda - kui ökosüsteemi - vähese soolsuse
põhjused ja riimveekogu elustiku eripära; Läänemere selgrootuid ja selgroogseid; toiduahelaid
ja -võrgustikku; Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.
Artikkel:

http://raekylaloodus.blogspot.com/2019/12/6-klassid-oppeprogrammil-jaljed-

merel.html
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Õppeprogrammides osalemine on ainult üks osa projektist. Selleks, et toetada ka õpilaste teiste
pädevuste arendamist, korraldatakse aasta lõpu projektipäevadel õppeprogrammides osalemist
kokku võttev konverents. Konverentsil teeb iga klass ettekande, kus esitatakse kaasõpilastele
õppeaasta jooksul erinevates keskkonnateadlikkuse programmides osalemisel saadud
teadmiseid. Arvestades õppeprogrammides osalenud õpilaste hulka, toimus konverents kahes
osas: 1.-3. klass ja 4.-6. klass. Konverentsi mitmekülgsemaks ja veelgi harivamaks muutmiseks
olid õpetajad õpilaste ettekannete vahele pikkinud erinevaid lühifilme aasta loomast ja
erinevatest loodusnähtustest, nuputamisküsimusi kogu auditooriumile ning viktoriini
Quizzizes. Tagasiside konverentsile oli väga positiivne ja paljude jaoks esmakordseks
konverentsikogemuseks. Konverentsi lõpetas ühine kringli söömine. Uuel õppeaastal jätkame
samas formaadis.

Marjaliisa Umb
Arendusjuht
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TUGISÜSTEEMID
Tugisüsteemide ülesandeks on hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste väljaselgitamine ja
nende arengu toetamine:
-

Selgitada välja õpiraskustega, käitumisprobleemidega, tervisehäiretega õpilased,
sotsiaalse mahajäämusega õpilased, koolikohustust mittetäitvad või pikemat aega
koolist eemal viibivad õpilased.

-

Leida mahajäämuse põhjused ja korraldada õpilastele arengut toetavad meetmed
raskuste ületamiseks, õppekava täitmiseks või sobiva õppekava /vormi leidmiseks.

-

Õpiprobleemidega õpilastele optimaalsete õpitingimuste loomine.

-

Õpilaste pidev jälgimine, analüüs, vanemate, klassijuhataja/klassiõpetaja/aineõpetaja
teavitamine tulemustest, hinnangute andmine õppekava täitmisele.

Tugimeeskonda Pärnu Raeküla Koolis kuulusid:
-

hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija – Tiina Niin

-

kooli sotsiaalnõustaja – Ülle Laursoo

-

koolipsühholoog – Victoria Riisenberg

-

logopeed – Piret Oitsalu

Kooli sotsiaalnõustaja ja koolipsühholoog töötasid viiel päeval nädalas hommikupoolikuti,
pärast kella 14.00 sai nende poole pöörduda Pärnu Õppenõustamiskeskuses.
Logopeedilist abi said meie koolis 50 õpilast. Logopeed töötas õpilastega 13 tundi nädalas ja
lisaks nõustas vajadusel õpetajaid ja vanemaid. Logopeediline abi aitab leevendada lugemis- ja
kirjutamisraskusi, samuti õpilasi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.
HEV õpilaste toetuseks kasutati meie koolis sel õppeaastal järgmisi tugimeetmeid:
logopeediline abi 13 rühma; individuaalne õppekava; õpiabi tunnid 2 tundi igal õpetajal igal
nädalal; psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi nõustamine ja abi; tõhustatud toe klasse 2 (6. ja 8.
klassi õpilastele); 1 eritoeklass (liitklass 6. ja 5. klassi õpilased); koduõpe 2 õpilast (8. ja 9.
klassi õpilane ja 7. klassi õpilane); ühele õpilasele suunatud õpe 1 õpilane (7. klassi õpilane); 2
pikapäevarühma rühma (1. klassidele ja 2.-4. klassi õpilastele).
Pille Nurk
Õppekava arendusjuht
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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 organisatsioonipõhiste
koolituste 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 omandamiseks, teiste praktikate vaatlemisega, reaalsetest
olukordadest tulenevatest vajadustest.
Koolitused planeeritakse kalendriaasta algul ja koolituskava kinnitatakse õppenõukogus.
Õppeaasta esimene pool oli pühendatud sisehindamisaruande koostamisele ja uue arengukava
loomisele. 3. oktoobril toimus sisehindamisseminar, kus toimus rühmatöö 4 rühmas. Gruppides
analüüsiti ja hinnati faktipõhiselt õppe- ja kasvatustööd, toodi välja tugevused ja
parendusvaldkonnad. Teemaga jätkati õpilaste koolivaheajal, 23. oktoobril. 28. novembri
seminaril valmis sisehindamise aruanne. 4. jaanuaril toimus kooli arengukava seminarid –
esimene ettevalmistav seminar juhtkonnale Estonia konverentsikeskuses ja kogu personalile
ning partneritele Pärnu Tervise Paradiisi konverentsisaalis. Osales kokku 45 inimest - õpetajad,
muu personal, hoolekogu esindaja, ja kooli pidaja esindaja. Päeva aitas läbi viia ja
arenguseminari juhatada Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistrand Kärt Leppik. Töö
toimus rühmades – vaadati üle visioon, väärtused, seati eesmärgid ja tulemuste indikaatorid
kõikidele valdkondadele.
24. oktoobril toimus õpetajate ühiskoolituspäev Tartus. Külastati äsja renoveeritud Raatuse
kooli, Eesti Rahva Muuseumi, Tagurpidimaja ja õhtul vaadati etendust „Beatrice“. Raatuse kool
tutvustas, milline peab olema õppimist toetav ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist toetav
kaasaegne kool. Koolisisulist tööd ja viis läbi majaekskursiooni kooli õppejuht.
27. veebruaril toimus koolitus ja praktiline õppus kogu personalile "Tuleohutus", mille viis läbi
päästeamet. Korrati üle tuleohutusalased teadmised ning tuletati meelde tulekustuti avamine ja
kasutamine.
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24. aprillil toimus kolme kooli ühiskoolitus ja seminar Pärnu Raeküla Koolis. Teemaks olid
robootika ja digipädevus õpetajatele. Osales kokku 63 õpetajat Muhu, Laualasmaa ja Raeküla
koolist. Toimus 5 robootika ja veebikeskkond tutvustav töötuba, mis viidi läbi Sphero, Ozobot,

BeeBot, Lego Edison, MakeyMakey vahendeid kasutades ning praktiline Google Formsi
koolitus. Töötubasid juhendasid: Marika Kohv, Aeliita Kask, Pille Nurk, Piret Oitsalu ja Liilia
Oberg meie koolist, üks juhendaja oli Laulasmaa koolist.
18.-19. juunil toimusid koolituspäevad Pühajärvel. Koolitaja Mats Soomre jätkas Belbini
meeskonnarollide analüüsimisega. Koolituse läbiviimise jaoks sai esitatud SA Innovele ka
projekti „Belbini meeskonnarollid teine osa. Edu valem“ rahastamise taotlus, mis sai rahuldatud
otsuse. Koolituse teemad: kokkuvõte eelmisest koolitusest; muutused meeskonnas; meeskonna
edu valem (ühine eesmärk, rollide tasakaal);

meeskonnarollide praktiline kasutamine

meeskonnas (eneseteadlikkus ja teiste teadlikkus); enesekehtestamine ja suhtlemisoskus.
Teisel päeval jätkasime ise arenguseminariga, kus planeerisime tegevusi uueks õppeaastaks
arengukava eesmärkidest lähtudes. Päeva valmistasid ette ja juhtisid arendusjuht Marjaliisa
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Umb ja õppekava arendusjuht Pille Nurk. Püüdsime kirjeldada tegevused, mis tuleb ellu viia,
et saavutada arengukavas seatud eesmärgid.
Erasmus+ koolitöötajate KA1 õpirände taotlusvoorust saadud toetuse näol said 4 kooli töötajat
osaleda ka rahvusvahelisel koolitusel või konverentsil. Projekti „Õppides õpetama 21. sajandi
pädevusi“ raames oli klassiõpetajatel Kaja Lillipuu ja Enel Telve võimalus osaleda koolitusel
23.-27. september Roomas, Itaalias. Koolituse nimi oli „Project and Competence Based
Learning:

innovative

and

effective

tools

and

methods“.

Koolitus

keskendus

kompetentsipõhisele (pädevuspõhisele) õppele, mis sobis eriti hästi meie õpetajatele, kuna
koolitus oli valitud lähtuvalt vajadusest – vajadus oli saada kogemusi projektõppe paremaks
rakendamiseks ja õpetamiseks, sest 2018. aastal aastal alustati koolis 1. klassides
projektõppega. 28. oktoobrist kuni 4. novembrini osales õppekava arendusjuht Pille Nurk
Kalamatal, Kreekas koolitusel „Content and Language Integrated Learning - CLIL“. Koolitus
keskendus lõimitud õppele ja kuidas rakendada sealjuures võõrkeelset õpet. Koolituse
osalemise eesmärgiks oli saada kogemust, kuidas järgmises etapis projektõpet viia läbi ka
koolis õpitavas A- keeles.
2019. aasta projektivoorus kirjutatud projekt „21. sajandi haridus“ rahuldati samuti.
Arendusjuht Marjaliisa Umb sai võimaluse osaleda Reykjavikis, Islandil 25.-27. juulini
toimunud konverentsil „Professional Research and Practices in enhancing the Learning
Community and the 6 C-s: Character education, Citizenship, Collaboration, Communication,
Creativity, Critical thinking“. Konverentsi korraldas ülemaailmne naiskoolitajate ühendus
Delta Kappa Gamma, mille liige on ta ka ise. Konverentsi keskmes oli õpetamise väljakutse 21.
sajandil, milliseid pädevusi peavad õppijad omandama, et saada tulevikus hakkama.

Marjaliisa Umb
Arendusjuht
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ÕPETAJATE ENESEANALÜÜS 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 29 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 eesmärgiks on vestelda
kõigi õpetajatega ning juhtkonna liikmetega.
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
Kooli turvalisuse puhul ei ole tegemist koolielu eraldiseisva valdkonnaga. Turvalisust
kujundatakse ja see väljendub kõikide tegevuste juures, mis koolis toimuvad. Kool, kooli pidaja
ning riik vastutavad, et õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslus
arendaks ning julgustaks noort huvituma ja arenema. Kõik täiskasvanud vastutavad koolis
õpilaste märkamise ning vajadusel nende või kaastöötajate toetamise eest. Selleks tuleb teha
pidevalt tööd turvalise, arendava ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise nimel.
Igal aastal märtsikuus esitame Päästeametile tuleohutuse enesekontrolli aruande, milles anname
aru tuleohutuseeskirjade täitmisest koolis. Lisaks sellele inspekteeris 2018. aasta oktoobris
Päästeameti järelvalveinspektor Käo tn 4 ja Lembitu tn 1A õppehooneid. Suures osas jäi
inspektor

tuleohutusega

õppehoonetes

tulekahjusignalisatsioonisüsteemide

rahule.

skeemidel

Sel
ja

korral

oli

kontrolli

tulekahjuanduritel.

rõhk

Selgus,

et

tulekahjusignalisatsiooni skeemidele tuleb märkida lisaks olemasolevale ka kõikide ruumide
nimetused. Samuti on administratiivruumides nõutud signalisatsioonisüsteemiga ühendatud
andurid.

Nüüdseks

on

Käo

tn

4

kõigisse

vajalikesse

ruumidesse

paigaldatud

tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga ühendatud andurid ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
paiknemise skeemidele on lisatud kõikide ruumide nimetused.
Uuendatud ja täiendatud on „Hädaolukorra lahendamise plaan“ ja „Tulekahju korral
tegutsemise plaan“.
2018 aasta septembris-oktoobris viisime läbi iga-aastased evakuatsiooniõppused mõlemas
õppehoones.
Käo tn 4 õppehoones toimus õppus 19. septembril. Ka sel korral olid meil tossumasinaga abiks
Päästeameti töötajad, kes osalesid õppusel vaatlejatena. Legendi järgi sai tuli alguse 2. korrusel
direktori kabineti uksetagusest orvast. Õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate evakueerumine ning
evakueerunud õpilaste arvu väljaselgitamine võttis aega 8 minutit. Pärast õppust toimus arutelu
direktori, haldusjuhi ja ennetusbüroo töötajatega, kus räägiti läbi kogu evakueerumise käik.
Päästeametnikud jäid õppusega väga rahule ning kiitsid õpilasi, kes jäid rahulikuks ja käitusid
teadlikult. Samas märgiti ära, et kuigi 1. korrusel on evakuatsiooniväljapääse mitu, kasutas
enamus peatreppi mööda evakueerujaid söökla vastas asuvat evakuatsiooniväljapääsu.
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Lembitu 1A õppehoones toimus evakuatsiooniõppus 31. oktoobril. Ka meie kooli kõige
väiksemad õpilased käitusid rahulikult. Mitu õpilast oli sokkides, kuna nad ei taha koolimajas
kanda vahetusjalatseid. Vahetusjalatsite kandmise tarvidust tuleb õpilastele pidevalt meelde
tuletada.
Evakueerumisele ja õpilaste arvu väljaselgitamisele kulus 6 minutit ja 30 sekundit, mis on väga
hea tulemus.
Tuleohutuskoolitus kõigile Pärnu Raeküla Kooli töötajatele toimus 27. veebruaril 2019.
Koolitusel osales 47 õpetajat ja kooli personali töötajat. Tulekahjuõppus koosnes nii
teoreetilisest kui praktilisest osast. Teoreetilises osas

käsitleti järgmisi teemasid:

tuleohutusalane teadlikkus, evakuatsioon ning käitumine tulekahju korral. Praktilises osas sai
iga töötaja läbi teha tule kustutamise vahtkustutiga.
2018. aasta suvel sagenesid juhtumid, mil noored ronisid koolitöövälisel ajal peatrepi
käsipuudelt Käo tn 4 võimla ja õppehoone katustele, sodisid seinu ja lõhkusid ja loopisid laiali
katusel asetsevaid vihmavee äravoolu reste. Seepärast soetasime ajutise lahendusena Käo tn 4
õppehoone võimla ja õppekorpuse vahele jäävate katuste jälgimiseks kaamera. Oleme taotlenud
Pärnu Linnavalitsuselt mõlema koolihoone ja turvakaameratega varustamist, mis aitaks ära
hoida vandaalitsemist ja vajadusel tuvastada vandaalitsejad.

RESSURSSIDE JUHTIMINE
2018./2019. õppeaastal soetasime mitmeid uusi IKT vahendeid.
Meie kooli arvutipark uuenes HP AIO „all in one“ arvutite näol. 2018 aasta sügisest on õpilaste
kasutuses 24 kaasaegset lauaarvutit, mis asuvad arvutiklassis.
Alates 2018. aasta sügisest on õppekabinettides õppetööks kasutamiseks

kolm uut

multimeediaprojektorit ning neli dokumendikaamerat. Samuti on õpetajate töövahenditeks
soetatud neli uut Lenovo sülearvutit Väga oluline on, et 2018./2019. õppeaastast on meie kooli
kõik õppekabinetid varustatud projektoritega.
Täiendasime ka kooli robootikaseadmeid. Sügisest on õppetöös võimalik kasutada Bee-Bot
põrandaroboteid, mis on eriti sobilik I kooliastme õpilastele õppetöö mitmekesistamiseks ja
erinevate õppeainete lõimimiseks. Samuti on soetatud Edison roboti 6 leiutajakomplekti ning
MakeyMakey Classic 12 komplekti.
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Sügisest on õpilastel võimalik kasutada tunniplaani vaatamiseks ja muu vajaliku info
hankimiseks kodulehelt puutetundlikku infokioskit, mis paikneb 1. korruse fuajees.
Muusikaklassi varustus täienes uue kvaliteetse ning kaasaegseid kasutamisvõimalusi pakkuva
muusikakeskuse näol. Muusikakeskuse saab ühendada internetti ning see on nutitelefoniga
juhitav.
Suvel renoveeriti täielikult arvutiklassi otsasein, mis oli aastaid väga halvas seisukorras ja
viimastel aastatel ka ohtlik. Tugeva vihmasaju korral pääses vihm paneelide vahelt seina
kahjustama. Seina tekkisid üha sügavamad ja suuremad praod. Nüüdseks on otsasein korras
ning õppekabineti ilme tunduvalt värskem.
2014. aasta suvel renoveeritud Lembitu tn 1A õppehoone Riia mnt poolne välissein, mille krohv
ja värv olid suures ulatuses tugevalt kahjustatud, sai samuti uue ilme. Selle õppehoone muud
fassaadiparandused teostas AS Radiva, mis ehitas fassaadi ka 2014. aasta suvel.

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

HOOLEKOGU
Hoolekogu liikmed:
Anneli Ahtma 1.b

Annely Reile 6.a

Diana Kägo 2.b

Berit Köösel 6.b

Kaarit Visnapuu 3.b

Siiri Rae 7. kl – hoolekogu esimees

Margit Päästel 3.a

Mare Vlassov – õpetajate esindaja

Eva Pajo 4.b

Tiina Niin – õpetajate esindaja

Amelia Voor 4.c

Jessica Turk – õpilaste esindaja

Siret Tähiste 5.b

Siivi Teinfeldt – kooli pidaja esindaja

Pille Pukk 5.d

Hoolekogu kogunes sellel õppeaastal viiel korral, lisaks toimus kolm elektroonset dokumentide
menetlemist.
Esimesel koosolekul oli 4 päevakorra punkti. Esimeseks uue hoolekogu koosseis. Hoolekogu
koosseis 2018./2019. õppeaastal on täienenud seoses uue hoolekogude töö eeskirjaga, mille
kohaselt peab hoolekogus olema vähemalt üks iga klassi lapsevanemate esindaja. Seda
põhimõtet arvestades on hoolekogus uued liikmed. Teiseks punktiks oli hoolekogu tööplaan.
Hoolekogu tööplaani osas lepiti kokku, et hoolekogu esimees Indrek Meri saadab tööplaani
hoolekogu liikmetele meilile ning kõik hoolekogu liikmed saavad tööplaani täiendada oma
mõtete ja ideedega. Tööplaani arutame täpsemalt järgmisel hoolekogu koosolekul 30.10.2018.
Kolmandaks arutati kooli remonti ja koolipidaja esindajat. Hoolekogu on seiskohal, et Raeküla
kool vajab kiiresti renoveerimist, fassaad tuleb soojustada ning korda teha, tuul puhub sisse ja
lükkab ka vihmavee akende vahelt klassidesse merepool küljes, arvutiklassis on seinas auk,
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loetelu tuleks päris pikk, mida kõike tuleks esimeses järjekorras teha. Hetkel on olukord selline,
et Pärnu linna arengukavas ei ole Raeküla kooli remonti ette nähtud. Hoolekogu on võtnud
seisukoha alustada läbirääkimisi Raeküla kooli remondi küsimuses eesmärgiga kool korda teha.
Kooli pidaja esindaja Raeküla kooli hoolekogus on Siivi Teinfeldt, kes ei ole varem olnud kooli
hoolekogu liige ning ei ole kursis ka kooli probleemistikuga. Neljandaks teemaks oli kooli
toitlustaja. Mitmed õpilased ei ole rahul kooli toidu kvaliteediga. Teemaga jätkatakse järgmisel
koosolekul.
Teisel koosolekul oli 4 päevakorrapunkti. Hoolekogu 2018./2019. õppeaasta tööplaani
planeerimine. Teiseks punktiks oli Pärnu Raeküla Kooli remont. Hoolekogu 2018./2019.
õppeaasta tööplaani prioriteet on kooli remondiks vahendite küsimine. Pärnu linna planeeritud
arengukavas ei ole selleks vahendeid aastani 2026. Kooli remondi osas hakkab linnavalitsuses
ja -volikogus teavitustööd tegema kooli pidaja esindaja. Kolmandaks teemaks oli hoolekogu
esimehe valimine. Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Siiri Rae. Neljandaks olid jooksvad
küsimused, ettepanekud. Direktori poolt oli kaks ettepanekut: viimane hoolekogu koosolek
võiks toimuda augustis ja siis koostada hoolekogu tööplaan. Tööplaan kajastub sel juhul ka
kooli üldtööplaanis; hoolekogu liikmetel promoda lastevanemate seas õpilaste koolivormi
kandmist.
Kolmas koosolek toimus elektroonselt. Koosolekul menetleti elektroonselt Pärnu Raeküla
Kooli sisehindmise läbiviimise korda.
Neljandal koosolekul arutleti selle aasta tööplaani ja kooli eelarvet. Direktor Liilia Oberg andis
ülevaate kooli eelarvest. Hoolekogu ja õpetajate kohtumine toimub 30.01.2019 kell 15.00
õpetajate infotunni raames. Kohtumise mõte on anda hoolekogu liikmete poolt ülevaade
hoolekogu tööst ja hoolekogu tegutsemise eesmärkidest. Ühisüritus. Siiri Rae pakkus välja, et
meil võiks olla uus traditsioon, kus klassi lapsevanemad saaksid veeta aega koos lastega ja
saada ka omavahel paremini tuttavaks. Selleks võiks iga klass välja mõelda mõne toreda
ühisürituse, kus osalevad nii lapsed kui lapsevanemad. Kooli söökla külastus. Siiri Rae ja
Amelia Voor külastasid ilma ette teatamata kooli sööklat. Tulemus üllatas heas mõttes.
Lõunasöök oli väga maitsev. Koolivormi element – polosärk. Siiri Rael olid kaasas koolivormi
polosärkide näidised, sinised-rohelised, väga ilusad värvid. Lisaks on võimalik osta ka fliisi,
mis nägi samuti väga kena välja, halli ja rohelise ning halli ja sinisega.
Viiendal koosolekul anti arvamuse Pärnu Raeküla Kooli uuele arengukavale 2019-2022.
Hoolekogu on rahul käesoleva arengukavaga. Positiivne muudatus arengukava koostamisel on
selle lühike ja konkreetne formaat, mis on kõigile arusaadav.
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Kuues koosolek oli elektroonne. Koosolekul toimus dokumendi „Pärnu Raeküla Kooli
vastuvõtmise tingimused ja kord“ eelnõu digitaalne menetlemine.
Seitsmenda koosoleku päevakorras olid: emakeele Päev ja kooli raamatukogu; tootmisettevõtte
külastus; koolisöökla külastus. Selle aasta emakeelepäeva raames (14.03) külastab kooli
lastekirjanik

Markus

Saksatamm.

Hoolekogu

poolt

on

ettevalmistamisel

lastele

tootmisettevõtte külastus. Sel aastal on võimalik külastada ettevõtet Aknakoda, mis tegeleb
akende valmistamisega. Söökla külastus on planeeritud aprilli algusesse.
Kaheksas koosolek toimus elektroonselt. Pärnu Raeküla Kooli direktor Liilia Oberg esitas
hoolekogule arvamuse avaldamiseks Pärnu Linnavalitsuse määruse „Linnavalitsuse hallatava
asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

Marjaliisa Umb
Arendusjuht
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KÜLALISED
2018./2019. õppeaastal oli meil suurepärane võimalus vastu võtta mitmeid külalisi, keda
huvitasid meie kooli tegemised. Saime jagada omi mõtteid ja teadmisi nii suurtele kui ka
väikestele – õpilastele, õpetajatele, juhtidele, vanematele.
Kindel koht on siin koostöö lasteaedadega – Raeküla, Pöialpoisi ja Tammiste lasteaiad.
Põnevad õpitunnid, üheskoos mängimine, tegevuste planeerimine, kooli tutvustamine, oma
väärtuste jagamine – see kõik on osa koostööst nendega, mis on muutunud traditsiooniks ja
millel on hindamatu väärtus lasteaia lastest õpilasteks kasvamisel.
Meil oli aga suur rõõm rääkida oma kooli lugu kolleegidele väljastpoolt Pärnut.
Oktoobrist jaanuarini oli meie kooli juures vaatlemas ja meiega koostööd tegemas Tartu
Ülikooli haridusinnovatsiooni magistrand Kärt Leppik. See oli aeg, mil tegelesime 4-aastase
perioodi sisehindamise aruande koostamise ja kooli uue arengukava 2019-2022 loomisega.
Sisehindamise aruandes pööras Kärt tähelepanu mitmetele aspektidele ja tänu tema kaasabile
ja tähelepanekutele sai lõplik aruanne asjakohane, mida võtta aluseks arengukava tegemisel.
Kärt osales ka kooli juhtkonna arenguseminaril ja kogu personali arengukava seminaril. Oma
kommentaarid sai ka kooli arengukava eelnõu.
Aprillis külastasid meid mereäärsete sõpruskoolide – Muhu ja Laulasmaa koolide – õpetajad ja
haridusspetsialistid,

kellega

toimus

ühine

õppepäev

digitarkuste

omandamiseks.

Koolituspäeval oli osalejaid kokku 63, toimus 6 töötuba, millest viie juhendajad olid meie
koolist. Praktilistes töötubades õpiti kasutama erinevaid robootikaseadmeid ja veebikeskkonda
õppeainete lõimiseks ja nüüdisaegse õpikäsituse toetamiseks – Sphero, BeeBot, Lego Edison,
Ozobot, Makey-Makey, GoogleDrive Forms. Pärast õppepäeva õpetajate poolt antud
tagasisidest – töötubades tegutsemine pani ideid genereerima, kuidas edaspidi oma töös antud
vahendeid kasutada; huvitav võimalus loovuse arendamiseks; oli põnev ja kasulik; selliseid
koostööpäevi võiks veel korraldada; korraldame selliseid veel; koostöö võiks jätkuda; meeldis
koostöö kolleegidega teistest koolidest. Üritust kajastas ka Pärnu Postimees.
Teine suurem kolleegide grupp (22 inimest) tuli meile külla Kärla koolist Saaremaalt. Kuna
peaaegu kogu koolipere oli meil, siis teemad, millest rääkisime, olid seinast-seina. Päeva algul
külastasid kolleegid erinevate klasside tunde; tunde, milledel olid erinevad eesmärgid. Kokku
andsid meie 7 õpetajat 8 tundi. Kõikide tundide eesmärgiks oli näidata erinevate meetodite
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kasutamine õppeainete lõimumiseks –
ozobotid

ja

beebotid

eesti

keele

õppimise vahendina (2. klass ja õpetaja
Kersti Kirsipuu ja 4. klass ning
arendusjuht

Marjaliisa

MakeyMakeyd

Umb),

matemaatika

õppimiseks (8. klass, õpetaja Marika
Kohv), tahvlite kasutamine teadmiste
testimisel
Oitsalu),

(3.

klass, õpetaja

ajalootund

Piret

hariduslike

erivajadustega õpilastele (5.-6. klass, õpetaja Stella Vilumets) ning kõiki õppeaineid lõimiv
projektõpe 1. klassis (õpetajad Kaja Lillipuu ja Liive Karro). Vestlusringis rääkisime koolielu
erinevatel teemadel – nüüdisaegne õpikäsitus ja selle rakendamine, hariduslike erivajadustega
õpilaste toetamine, õpilasesindus ja huvitegevus, kooliüritused, õppimist toetav keskkond, kooli
juhtimine, õpilaste ja õpetajate motiveerimine, koostöö. Külalistele meeldisid külastatud tunnid
ja õpilaste iseseisva töö oskus ning pühendumine õppimisel, saadi palju uusi mõtteid ja igas
tunnis oli nii õpilastel kui ka
külalistel põnev. Oma külalistele
oleme alati kinkinud mälestuseks ka
meie kooli aastaraamatu, mis on
olemas ka elektroonilises vormis
meie kooli kodulehel. Kohtumist on
kajastanud Kärla kool ka oma
kodulehel.
Raeküla kooli direktor on juba neljandat aastat mentoriks alustavale koolijuhile. Sellel aastal
oli menteeks Luce kooli direktor Tiia Leppik. Luce kool on teist aastat töötav erakool, mis asub
Kuressaare linnas ja püüab kasvada aasta aastalt. Koolijuht ise on juhtinud kooli selle loomisest
saadik. T. Leppik tutvus meie kooli koolikorraldusega, tundis huvi nüüdisaegse õpikäsituse
rakendamise vastu, tehnoloogia kasutamise vastu õppimisel, õpetamisel ja lõimimisel.
Teemadeks olid ka koolijuhtimise põhimõtted, koolijuhi ja koolielu rõõmud ja mured, töö
personaliga (sh motiveerimine) ja vanematega. Koolijuht tutvus ka meie kooli õpikeskkonnaga,
osales õpilaste infominutite kogunemisel, sai osa kolleegi sünnipäevast. Ta jagas tunnustust
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meie koolile – õhkkond on koolis soe ja positiivne; kooli renoveerimine on oluline, kuid
olulisem on sisu, kooli väärtused, koolikultuur.
Eesti koolijuhtide suveseminari „Kuidas elad Pärnumaa kool“ raames külastas koolijuhtidest
koosnev reibas rattamatkaseltskond ka meie kooli. Oli suur rõõm kohtuda, pakkuda peavarju ja
tutvustada meie kooli. See oli juba 10. aasta, mil koolijuhid külastavad erinevate maakondade
koole. Neid võtsid vastu arendusjuht Marjaliisa Umb ja haldusjuht Pille Paulberg. Marjaliisa
tegi ülevaate meie koolist, Pille korraldas nende vastuvõtmise. Külalised jäid vastuvõtuga väga
rahule.

Need on mõned kohtumised meie koolis, mil saime rõõmu ja uhkusega jagada, rääkida ja
näidata seda, mis on meile oluline noorte inimeste, meie õpilaste kasvamisel.

Liilia Oberg
Direktor
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ÕPILASESINDUS
Juhatus: Birgit Nurmberg 7. kl – esimees, esindaja hoolekogus
Marta Laius 7. kl - esindaja hoolekogus
Karl-Martin Leppnurm 7. kl – aseesimees, esindaja Pärnu linna Noortekogus
Märtin Muhu 7. kl

Koosseis 2018/2019 õppeaastal:
Noorem aste:

Vanem aste:

Kirke Kaukver (2.a)

Mairon Lelov 5.a

Kauri Urb 2.b

Joosep Limberk 5.a

Esmeli Veskilt 2.c

Laura Sõstar 5.b

Triinu Vaher 3.a

Olavi Lumberg 6.a

Merit-Emili Bräutigam 3.b

Miia Rand 6.b

Ene-Ly Leppik 3.c

Sten-Rasmus Meri 7. kl

Adrian Orobko 4.a

Jessica Turk 8.a

Katre Kaldas 4.c

Taavi Toodu 8.c

Birgit Pärna 4.c

Johannes Kõiv 9. kl
Helander Taisson Toom 9. kl

Raeküla kooli õpilasesinduse põhimäärusest lähtuvalt kujunes aasta töö järgmiselt:
1. Vastutuse tõstmine kooli ees – panustati kooli arengukava koostamisse ja ühtlasi valmis
õpilasesinduse arengukava, kus arvestati töös esinevate puudustega ja kooli vajadustega.
Õpilasesinduse töö tugevusest sõltub kooli tugevus ja seetõttu koostati ka õpilasesinduse
arengukava, mis saab järgmiste aastate tegevuste aluseks.
2. Jätkati traditsioonidega: suurepäraselt kulgenud 10.
kooliolümpia; väga hästi korda läinud õpetajate päev
ja temaatiline kontsert ning sellele järgnenud ühine
tordisöömine; 86 müüjaga 34 kaubaletti toimunud 5.
jõululaat osutus vägagi edukaks; tervist edendavad
tegevused projekti raames „Terves kehas raeküla
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vaim“; filmide vaatamine ja avatud postkontor sõbrapäeval; väheste osalejatega Talentide
otsimise konkurss.

Playback´ist ei võetud üldse osa. 24. solistide konkursil anti välja

õpilasesinduse preemiaid. Esmakordne oli internetimängude õhtu. 8. klasside korraldatud
viimase koolipäeva aktus 9. klassile oli väga vaoshoitud ja soliidne. Kolme mereäärse kooli
õpilasesindused kohtusid seekord Laulasmaal, kus oli koolitus Euroopa vabatahtlike abil.
3. Üksteist austavate käitumistavade kujundamise eesmärgil
osaleti projektikonkursil „Sallivus meie ümber“ projektiga „Hea
kodaniku nädal Raeküla koolis“. Tegevuse elluviimiseks saadi
505 eurot. Kogu kooli õpilaskond oli haaratud tegevusse: oli
võimalik esitada oma töö omaloomingu konkursile, kus
erinevate žanrite kaudu sai ennast seostada looduse ja teiste
inimestega. Kõiki osalejaid autasustati diplomi ja kinkekaardiga.
38 õpilast pälvis tiitli „Raeküla kooli eeskuju 2018“, kellele
omistati vastava nimetusega karikas.
4. Eneseteostusvõimaluse pakkumise eesmärgil selgitati välja igas kooliastmes kauneim klass
jõuludel, kus parimad teenisid mängu UNO, et vahetunnid saaksid sisukamaks. Pärnu
Noortekogu orienteerumises 9. mail osales 8.a võistkond. Koidula kooli korraldatud teadmiste
võistluses saavutas meie 9. klassi võistkond III koha ja sai auhinnaks Teaduskeskuse AHHAA
külastuse. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi korraldatud mälumängus jäädi 4. kohale
(9. klassi võistkond). 6.a ja 6.b klasside õpilased olid aktiivsed giidid Pärnu päevale pühendatud
jalutuskäigul Raekülas „Kes need jäljed siia jättis?“
5. Õpilaste igapäevaelu mitmekesistati aktiivsete vahetundidega: lauamängud ja tantsimine
ruumis väikeses saalis.
6. Karl-Martin Leppnurm on Pärnu linna Noortekogu liige. Birgit Nurmberg osales Noortekogu
sügiskoolituses. Märtin Muhu ja Karl-Martin Leppnurm osalesid EÕEL 40. üldkoosolekul.
Kahjuks ei leidunud osalejat Eesti Õpilasesinduste Liidu 39. üldkoosolekul.
7. Õpilaste esindamine kooli hoolekogus faktiliselt puudus I poolaastal. Teisel poolaastal
asendas esindajaid Märtin Muhu.
Õpilasesinduse üldkoosolek hindas aasta töö rahuldavaks ja otsustas, et järgmisel hooajal tuleb
järgida arengukavas olevaid tegevusi ja lisaks sealolevatele tuleb silmas pidada, et üritustel
osalemine sõltub klassi esindaja aktiivsusest.
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Raeküla kooli õpilasesinduse arengukava lähtub kooli väärtustest ja oma põhikirjast:
-

Raeküla kooli õpilasesindus hoiab häid kogemusi kooli traditsioonide edendamisel ja
jätkab (õpilasesinduse põhikiri 4.6.3.).

-

Raeküla kooli õpilasesindus teeb heategevuslikke aktsioone.

-

Raeküla kooli õpilasesindus panustab kõigi õpilaste heaolu tundesse.

-

Raeküla kooli õpilasesindus toetab kõigi õpilaste loovat eneseväljendust.

-

Raeküla kooli õpilasesindus on avatud igakülgsele koostööle.
Õpilasesinduse põhikiri

Tegevus

Soovitud olukorra kirjeldus

Hoolekogu
koosolekutel osalemine

Õpilasesinduse esindaja on osalenud
igal hoolekogu koosolekul
Iga õpilasesinduse liige on saanud
vastutada tegevuskavajärgse
ettevõtmise eest
3. kooliastme klassid on vastutanud
ühe sündmuse korralduse eest

4.6.1. Tõsta vastutust
4.6.10. Õpilaste huvide eest seismine

Sisukamate
vahetundide
korraldamine

Igal nädalal on olnud aktiivsete/
huvitavate vahetundide päev

4.6.2. Osaleda koolielu probleemide
lahendamisel

Uute
võistluste/sündmuste
algatamine

Igal aastal on lisandunud
tegevuskavasse vähemalt üks uus
võistlus/ettevõtmine

4.6.2. Osaleda koolielu korraldamisel ja
probleemide lahendamisel
4.6.7. Õpilastele eneseteostusvõimaluste
pakkumine

2. ja 3. trimestri õpitulemuste
parandajate tunnustamine

4.6.4. Õpilaste õpimotivatsiooni
tõstmine

Peamine kooli tulemise tänav (Olevi
tn) on puhas; ka Käo tn staadioni
poolne osa

4.6.5. Noorte osaluse suurendamine
kodanikuühiskonna arengule kaasa
aitamises
4.6.5. Noorte osaluse suurendamine
kodanikuühiskonna arengule kaasa
aitamises
4.6.5. Noorte osaluse suurendamine
kodanikuühiskonna arengule kaasa
aitamises
4.6.5 Noorte osaluse suurendamine
kodanikuühiskonna arengule kaasa
aitamises
4.6.6. Üksteist austavate käitumistavade kujundamine
4.6.8. Õpilaste igapäevaelu
mitmekesistamine

Vastutuse jagamine
Vastutuse jagamine

Õpitulemuste
parandajate
tunnustamine
Olevi tänava
puhastamine maha
pillatud paberitest
Heategevuslik
sündmus

Igal aastal on korraldatud üks
heategevusliku eesmärgiga sündmus

Koostöö Raeküla
Noortekeskusega

Igal aastal on korraldatud kahasse
Raeküla noortekeskusega üks
ettevõtmine

Tegijate tunnustamine

Esile on tõstetud õpilane, kes seisab
ühe või teise korraldustiimi taga

Projektide kirjutamine

Igal aastal on (võimalusel) osaletud
Salliva kooli projektis

Külalistega kohtumine

2 x aastas on kohtutud külalisega

4.6.1. Tõsta vastutust
4.6.1. Vastutuse jagamine

Riita Tõniste
Huvijuht
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RAAMATUKOGU

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

489
431
6724
3276
7427

Ajavahemik:

31.08.2018 - 01.09.2019

Osakond:

õpikufond, töövihikud, põhikogu, õpilastööd

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

näitus, väljapanek, kasutajakoolitus, raamatukoguüritus, muu
11
744
619

NÄITUS JA VÄLJAPANEK
Kuupäev

Nimetus

Kirjeldus

Õpilased

Täiskasvanud

Kokku
osalejaid

03.09.2018 31.05.2019

Püsinäitused:
- Sulle, koolinoor;
- Karjäär – redel või
tee
- Uudiskirjandus

Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine

210

32

242

27.09.2018 03.10.2018

Põnevad
teadusartikleid

47

13

60

04.10.2018 29.10.2018

Minu õpetaja

61

12

73

26.11.2018 10.12.2018

Põnev lasteraamat

34

10

44

12.12.2018 10.01.2019

Jõulud - vaikuse aeg

45

12

57

16.01.2019 25.02.2019

Sada küsimust ja
vastust

39

7

46

12.03.2019 25.03.2019

Kas siis selle maa
keel...

42

13

55

Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
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28.03.2019 23.04.2019

Kunstialast kirjandust

09.05.2019 30.05.2019

Maailm, tõde,
vabadus...

Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
Kultuuri- ja
väärtuspädevuse
suurendamine
Kokku osalejaid:

Kirjeldus

Õpilased

52

11

63

45

13

58

575

123

698

RÜHMAKOOLITUS
Kuupäev

31.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 01.11.2018

Nimetus

Raamatukogu meie
koolis

Õpilane ja
raamatukogu

Raamatukogu
tutvustamine raamatukogu
eeskirjad, mida
fondist leida võib
jne.
Raamatukogu
tutvustav üritus meie kooli
raamatukogu
kasutamine,
eeskirjad, mida
fondist leida võib
jne.
Kokku osalejaid:

TäisKokku
kasvanud osalejaid

22

1

23

22

1

23

44

2

46

Külliki Vahar
Raamatkoguhoidja
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JUHTKONNA NÕUPIDAMISTE KOKKUVÕTE
2018./2019. õppeaastal toimus 31 juhtkonna nõupidamist. Juhtkonna nõupidamised toimuvad
regulaarselt igal esmaspäeval kell 13.30. Iga juhtkonna liige annab ülevaate eelmise nädala
tegevustest ja jooksva nädala planeeritavatest tegemistest. Lisaks juhtkonna nõupidamistele
toimuvad ka juhtkonna arenguseminarid, kus tegeletakse üheskoos oluliste dokumentide
uuendamisega, tegevuste analüüsimisega ning muude oluliste juhtkonna otsustuspädevusse
kuuluvate teemadega. Selle õppeaasta peamiseks eesmärgiks oli sisehindamine ja uue
arengukava koostamine aastateks 2019-2022.
Jrk

1.

2.

3.

Kuupäev

Päevakord ja otsused
Päevakorras: Rahuloluküsitluse kokkuvõte. Õppekava muudatused.
Töötasustamise tabel. Tunniplaan. Projektide aruanded.
Individuaalse õppekava koostamine 8. klassi õpilasele. Õpetajate
töökavad. 01. septembri aktus. Türgi nädal. Õpilaste individuaalse
arengu jälgimise kaardid. Kaotatud õpilaspiletid ja õpilaspiletite
pikendamine. Üldtööplaani täiendamine.

03.09.2018 OTSUSED:
1. Õppenõukogu koosoleku kuupäev teavitada direktorile, kus
tutvustatakse õppekava muudatusi.
2. Õpetajate tuppa ülesse panna korrapidamiste graafikud.
3. Koduõppel õppiva õpilase individuaalsed õppekavad
koostatakse kuni esimese vaheajani.
4. Paluda Miljon Miksi OÜ-l taas ühendust võtta tuleva aasta
jaanuarikuus.
Päevakorras: Sisehindamine ja uue arengukava koostamine.
Projektõpe 1. klassis. Hoolekogu koosolekute ajad. eKoolis
põhjuseta puudujate arvu kontrollimine. Tunniplaan. Õpiränne.
Puuduv info aastaraamatus. Uurimistööde ainekava. Korrapidamise
tunniplaan. X Raeküla kooli olümpia. Koostöö Töötukassaga.
Klasside pildistamine. Konkurss vabale koristaja ametikohale.
Tulekahju korral tegutsemise plaani kohendamine. Hariduslike
erivajadustega õpilaste õppe tugivõrgutiku koosoleku toimumise
10.09.2018 ajad. Juhtkoona nõupidamiste protokollid.
OTSUSED:
1. Kontrollida ruumide tunniplaani.
2. Välja kuulutada konkurss koristaja vabale ametikohale.
3. Rääkida söökla juhatajaga, et läbi arutada pikapäevarühma
söömist kooliolümpia päeval.
4. Teha parandused „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“
5. Kolmapäevaks korda teha üldtööplaan.
Päevakorras: Purjetamistunnid 4. klassi õpilastele. Vanemad eKoolis.
17.09.2018 Üldtööplaani kontrollimine. Loodusvaldkonna tasemetööde ajad.
Laulasmaa Kooli külastamine. Infotunni päevakord. Osalemine
124

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019
Erasmus+ strateegilise koostöö projektide avaseminaril. Osalemine
Edu EXEX haridustehnoloogia konverentsil. Osalemine õppejuhtide
arenguprogrammis. Osalemine õppejuhtide infopäeval. Tundide
asendused. X Raeküla kooli olümpia kokkuvõte. Klasside
pildistamine. Ruumide broneerimine lõpuaktuseks ja vabariigi
aastapäevaks. Huviringide tunniplaani kohendused. Õpilasesinduse
tööplaan. Teadlaste Öö Raeküla koolis. Koolimaja valgustuse üle
vaatamine. Hinnapakkumine fassaadi parandustöödeks. Uute
töötajate töölevõtu käskkirjad. Ainesektsioonide juhid.
OTSUSED:
1. Juhtkonna liikmetega kontrollida üle üldtööplaan teisipäeva
hommikul kell 08.00.
2. Huviringide tunniplaanis tuleb teha parandusi ühe õpetaja
tundide osas.
3. Palub remonditöölisel üle kontrollida koolimaja valgustus.
Tuleb paluda teha ka viimaseid viimistlusi seina värvimisel
direktori kabineti juurest.
4. Koostada tänukiri.
Päevakorras: Infotunni päevakord. Ühisüritused Raeküla lasteaiaga.
Juhtkonna koosseisu kinnitamine, uuendatud ametinimed. HEV
õpilaste integreerimine tavakoolidesse. Välishindamine ja
järelevalve. Individuaalse arengu jälgimise kaardi avamise kord.
Vanemate üldkoosolek. Õpetajate rahvusvaheline õpirändekoolitus
„Project and Compentence Based Learning: innovative and effective
methods and tools“. Infominutite päevakord. Evakuatsiooniõppuse
tulemused. Õpilaspiletite pikendamine, duplikaadi taotlemine.
4.

24.09.2018
OTSUSED:
1. Kinnitada juhtkonna liikmete koosseis muudetud
ametinimetustega.
2. Õpilastel valida oma lemmik õpetaja.
3. Kolmapäevases infotunnis teha kokkuvõtteid seni õpitust
õppejuhtide õppeprogrammil.
4. Küsida õpetajate arvamust, kuidas soovitakse õpetajate päeva
läbi viia.
Päevakorras: Kinnitatud tunniplaan. Töövarjud Sloveeniast.
Sisehindamise seminari teemad. Vanemate koosolek Pöialpoisi
lasteaias. Teadlaste Öö festivali töötoad. Õpilasesinduse koosolek.
ATS süsteemide hooldus ja tuletõkke uste parandus. Tulekustutite
ülevaatus ja hooldus.

5.

6.

01.10.2018

OTSUSED:
1. Paigaldada väikese saali seinale tulekustuti.
2. Kaardistada kooli vajadused ja saata Pärnu Linnavalitsusse
üldhariduse peaspetsialistile taotlemaks vahendeid projekti
„Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakooli“
raames.
Päevakorras: Ülejõe Põhikooli sünnipäev. Õpetajate palgatõus. Kord
15.10.2018
koolimajas. CodeWeek. Aastaraamatu kokkupanek.
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Loodusvaldkonna tasemetöö. Terviseprojekt „Terves kehas Raeküla
vaim“. Võimla mahutavus talveperioodil. Lillesibulate istutamine.
OTSUS:
1. Koostada võimla kasutamise graafik.
Päevakorras: Euroopa haridusjuhtide konverents. Hinnetelehtede
printimine trimestri lõpul. Code Week ja lasteaialapsed. Robopäev
Pärnu Mai Koolis. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse avatud uste
töötoad. Terviseprojekt: liikumisvahetunnid, toorsalati konkurss ja
matk Raeküla metsas. Päästeameti kontroll. Krohvi- ja
värviparandustöid Lembitu tn 1a ja Käo tn 4 õppehoonetele.
Tasemetööd. Õppejuhtide arenguprogrammi kokkuvõte.
7.

22.10.2018
OTSUSED:
1. Õpilasesinduse koosolekul arutada sellest, kuidas saaksid
vanemad õpilased õpetada nooremaid.
2. Infotunnis õpetajatele öelda, et nad prindiksid õpilastele
veerandi lõpul välja hinnetelehed.
3. Infotunnis teha ettepanek, et meesõpetajad käiksid igal
vahetunnil poiste wc-d kontrollimas.
Päevakorras: Sisehindamise seminari tulemused. Töötaja lahkumine.
Juhendite tutvustamine uutele töötajatele. Hoolekogu koosolek.

8.

9.

10.

OTSUSED:
1. Infotunnis õpetajatele rääkida Paikuse hariduskonverentsist.
29.10.2018
2. 30. oktoobril kell 17.30 toimub väikeses saalis hoolekogu
koosolek, tuleks panna saal korda.
3. Uutele töötajatele on saadetud vajalikud juhendid
ülelugemiseks. Nädala jooksul on vaja allkirjad küsida, mis
kinnitavad, et nad on juhenditega tutvunud.
4. Ära tuleb teha väikese maja evakuatsiooniõppus.
Päevakorras: HITSA poolt pakutav liikuv klass. Infotunni päevakord.
Helkurite kandmine. Progepäeva töötubade läbiviimine.
OTSUSED:
1. Uurida reaal- ja loodusainete õpetajatelt kas nad oleksid
sellest huvitatud HITSA poolt pakutavast liikuvast klassist.
2. 14. novembri infotunnis võtavad sõna matemaatikaõpetaja,
vene keele õpetaja ning õppekava arendusjuht.
05.11.2018
3. Teha helkurikontroll väikeses majas.
4. Koostada käskkiri õpilaste tunnustamiseks progepäeval
töötubade läbiviimise eest.
5. Koostada õppepuhkuse käskkiri. Ära teha koolituslähetuse
kulude aruanne.
6. Üle vaadata hädaolukorra lahendamise plaan ja tulekahju
korral tegutsemise plaan ning seejärel saata kinnitamiseks.
7. Teha lasteajakirja „Minu maa“ 12 kuuline tellimus.
Päevakorras: Sisehindamise korra koolitus. Ajaloo- ja
26.11.2018 ühiskonnaõpetaja ametikoht. Koolikord ja distsipliin. Trimestri lõpp.
Koolikiitused. Järeltegevuste ankeedid.
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OTSUSED:
1. Saata koolikiituste saajate nimekiri enne käskkirjaga
kinnitamist direktorile
2. Jälgida, et Pärnumaa Rajaleidja keskuse poolt saadetud
järeltegevuste ankeedid õpilaste kohta saaks õigeaegselt
saadetud.
3. Kirjutada Päästeametile täpsustava kiri, kus uuritakse kas
ATS-süsteemide paiknemisskeemid on nõuetekohased.
Päevakorras: Sisehindamise aruande tegemine. Infotunni päevakord.
Jõulukaardid. Arenguseminar. Kaunima jõuluklassi väljaselgitamise
konkurss. Robotex-i üritus. Salliva Kooli projekti tegevuskava ja
eelarve aruanne. Eesti Õpilasesinduste Liidu tutvustus ja infotund.
Riigihangete koolitus.

11.

12.

OTSUSED:
1. Saata kõigile kalendrisse teated 04. ja 06. detsembril
toimuvast koosolekust.
03.12.2018
2. Infotunnis päevakorda võtta kooli kord. Teha õpetajatel
ettepanekuid mida ette võtta, et õpilased ei lärmaks ja ei
jookseks mööda maja.
3. Üle vaadata 8.b klassi koduõppel õppiva õpilase
õpitulemused.
4. Jõulukaartide saajate nimekiri saata juhtkonnaliikmetele
ülevaatamiseks.
5. Välja kuulutada konkurss kõige kaunima klassi
jõulukujunduse kohta.
Päevakorras: Probleemid hariduslike erivajadustega õpilaste
käitumisega. Uurimistööde juhendamine. Sisehindamise aruanne.
10.12.2018 Õppenõukogu päevakord. Jõuludeks valmistumine. Teistmoodi
koolipäev.
Päevakorras: Sisehindamise aruande ülevaatamine. Jõulusöök
sööklas. Juhtkonna ja koolipere arenguseminarid.

13.

17.12.2018

14.

07.01.2019

OTSUSED:
1. Kõigil liikmetel veelkord üle vaadata/lugeda sisehindamise
aruanne, tervikdokumendina.
2. 27., 28. ja 31. detsembri info ülesse panna kooli kodulehele ja
kooli väliukse juurde.
Päevakorras: 04. jaanuari arengukava seminari tulemused. Osalemine
Tallinna Ülikooli uurimuses, kus keskendutakse õpetajate
suhtumisele tänase koolielu olulistes teemades. Puhastusvahendite,
koopiapaberite ja muu vajaliku tellimine. Skarabeus
Julgestusteenistus OÜ tööde jätkamine. Perepäev.

OTSUSED:
1. Arengukava seminar juhtkonnale toimub 14.01 kell 14.00
direktori kabinetis. Pannakse kokku 04.01 seminari tööd.
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2. Igal teisipäeval panna ülesse juhtkonna nõupidamisel tehtud
otsused õpetajate tuppa.
3. Osaletakse Tallinna Ülikooli uurimuses. Eesmärk on, et
küsimustikule vastab vähemalt 31 õpetajat.
4. Seoses perepäevaga 12. jaanuaril, osta vajalikud vahendid
(loetelu).
5. Kui kooli tuleb kooliväline inimene loenguid tegema,
teavitada sellest direktorit. Seda infot kasutatakse aasta lõpul
kokkuvõtete tegemisel.
Päevakorras: Infotunni päevakord. Artikkel perepäevast. Spordisaali
rentnikud. Aastaraamat.

15.

16.

17.

OTSUSED:
1. Infotunni päevakord:
1.1. Robootika nädal
1.2. Jooksev info
1.3. Uurimustööde juhendajatele eraldi info peale infotundi.
2. Arengukava seminariga jätkatakse 15. jaanuaril kell 12.00-15.00
14.01.2019
direktori kabinetis.
3. Kirjutada artikkel perepäevast. Perepäeva pildid kooli kodulehele
ja Facebooki.
4. Paluda Laulasmaa koolilt protokolli sügisel kohtumise kohta, mil
pandi paika ühisüritused ja kuupäevad.
5. Küsida 9. klassi õpilastelt kuhu koolidesse minnakse
sisseastumiskatsetele.
6. Arutlus 09.01 III korrusel juhtunud intsidendi kohta. Selle kohta
toimus ümarlaud ning lastekaitse spetsialistiga lepiti kokku, et
külastab ühe pere kodu.
Juhtkonna nõupidamisel sõnastati ümber ja pandi kokku 4. jaanuaril
21.01.2019
arengukava seminaril saadud õpetajate materjalid/mõtted
Päevakorras: Infominutid õpilastele. Treenerid Jahtklubist.
Töötasustamise alused. Põhivahendite ja väikevahendite inventuur.
Spordiregistris andmete uuendamine. Esmaabikoolitus. Tööjuubel.
28.01.2019
OTSUSED:
1. Koostada tänukiri.
Päevakorras: Õppenõukogu koosolek. Hoolekogu koosolek.
Vabariigi aastapäeva tähistamine. Kooli koduleht. Põhikooli
lõpueksamite komisjonid. Küünlaümbriste ja patareide kogumine,
tulemused.

18.

OTSUSED:
1. Õppenõukogu koosolek toimub 13. veebruaril kell 15.00.
04.02.2019
Päevakorras: 1. Pärnu Raeküla Kooli arengukava 2019-2022
eelnõule arvamuse andmine.
2. Hoolekogu koosolekuks (05.02) valmis panna kohvitassid
ning suupisted.
3. Anda teada, millal õpilasesindusega arutleda arengukava
teemal.
4. Küsida infot vabariigi aastapäev rongkäigu kohta.
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5. Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus toimub Strandis
algusega kell 11.30. Kohvilaud personalile kell 08.00
koolimajas ning kell 09.00 klassijuhatajatund koolimajas.
6. Selgitada välja busside vajadus vabariigi aastapäeva aktusele
minekuks ning tellida.
7. Kooli kodulehel korrastada tasemetööde toimumiste aegu.
8. Moodustada ja kinnitada direktori käskkirjaga põhikooli
lõpueksamite komisjonid.
9. Esitada Koidula Gümnaasiumile õpilaste nimed, kellele
antakse kutsed gümnaasiumisse õppima asumiseks.
10. Osta küünlaümbriste ja patareide kogujatele auhindu.
11. Küünlaümbriste ja patareijahil osalenuid tunnustatakse
vabariigi aastapäeva aktusel.
Päevakorras: Praktikandid tunde vaatlemas. SA Kiusamisvaba Kooli
kutse, loobumine. Arengukava eelnõu. ETwinning. Infotunni
päevakord. EV101 aktuse kava. Matetalgud. Kunstiolümpiaadi
piirkonnavoor.

19.

20.

OTSUSED:
1. Teha mõned parandused tabelis, kus on kirjas uuringud, milles
kool sellel aastal osaleb. Täiendatud graafik panna õpetajate toa
stendile.
2. Infotunnis teade:
1. klassijuhatajatel kontrollida õpilaste individuaalse arengu
jälgimise kaarte ning anda teada, kui see on tehtud.
2. Õpilastele tuletada meelde, et pidulikel üritustel on seljas
korrektne pidulik must-valge riietus.
11.02.2019
3. Koolikiituste ja aukirjade info.
3. Koostada personali puhkusegraafik enne vaheajale minekut.
4. Projektõppe ümarlaud toimub 27. veebruaril kell 12.30.
5. Seoses 2. klasside õpilaste kohustusliku ujumiskursusega, teha
muudatused tunniplaanis.
6. Tuleohutuse koolitus kogu kooli personalile toimub 27.
veebruaril kell 9.00-12.00. Osalema peavad kõik. Teavitada
personali.
7. Tellida Lembitu 1A õppehoone piksekaitse kontroll.
8. 22. veebruari hommikul saavad õpilased hommikuputru kell
08.20-08.50.
Paluda haridustehnoloogil sellel päeval infoekraani algusajaks
panna kell 08.50. Selle järgi teavad õpilased, millal võivad I
korruse fuajeest klassidesse liikuda.
Päevakorras: registreerimisleht Eesti Vabariik 101. aastapäevale
pühendatud rongkäigule. Hommikul hilinejate kokkuvõte. Kutse
Eesti Vabariik 101. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusele.
Stipendium. Infotunni päevakord. 2019. aasta üldhariduskoolide
18.02.2019 rahuloluküsitlused. Kehalise aktiivsuse ja motivatsiooni
kordusuuring. Rimi Retsepti Meistriklassi konkurss. Sõbrapäeva
nädal. Emakeelepäev.
OTSUSED:
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1. Õpetajate listi saata kiri klassijuhatajatele, et nad räägiksid
EV101 rongkäigu olulisusest ning osalemisest.
2. 27.02 sünnipäeva tähistamise tõttu muutus projektõppe
koosoleku kellaaeg. See algab kell 13.15.
3. 28.02 kell 11.00 koosolek direktori kabinetis. Teema: kooli
vastuvõtukorra ning kodukorra muutmine.
4. 05. märtsil kell 17.00 koosolek vaematele, kelle lapsed
osalevad Erasmus+ õpirändel.
5. Infotund toimub 28.02 kell 08.00.
Päevakorras:
1. Arutlus emakeelenädala ürituste ja kava kohta.
2. Konverentsimuljed.
3. Info
Päevakorras: Spordiklassid. Tasemetööde ja põhikooli lõpueksamite
toimumise aegade eelnõu. Nutivõistlus Pärnu Vanalinna Põhikoolis.
Jutuvestjate konkurss. Teatripäev 2.-6. klassidega. 1. ja 2. trimestri
kokkuvõtted numbrites. Päästeameti ettekirjutus. Esmaabiandja
täiendõppe koolitus. ATH ja autistlike joontega laste vanemate
koosolek.

21.

22.

OTSUSED:
1. Ettepanek kokku tulla tennise- ja jalgpallitreeneritega, et
04.03.2019
üheskoos arutada, kuidas spordiklassi promoda ning kuidas
spordiklasside õpilaste motivatsiooni toetada.
2. Anda tagasisidet tasemetööde ja põhikooli lõpueksamite
toimumise aegade eelnõu kohta.
3. Täita rahuloluküsitluse küsimustikud õpilastega, kes täitmise
päeval koolist puudusid.
4. Õpilastega valmis teha kunstitööd rändnäituseks, mille
teemaks on „Minu arm“.
5. Võtta ühendust Skarabeus Julgestusteenistus OÜ-ga, et anda
nõusolek tööde alustamiseks.
Päevakorras: Õpiränne. Konkurss „Aasta kool 2019“. Kooli eelarve.
Terviseameti kontroll. Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“.
SA Pärnu Rotary Noortefondi stipendium. Märgukiri. Infotunni
päevakord. ERMis õpilaste teadusfestival. Emakeelepäeval külastas
kooli lastekirjanik Markus Saksatamm. HEV õpilaste õppe
koordineerimine. Puhkuse graafik.
OTSUSED:
1. Sekretäril infotunni protokoll saata õpetajate e-posti listi.
18.03.2019
2. Arutada 9. klassi klassijuhatajaga, kas 9. klassi õpilased
võiksid olla eestvedajad „Aasta kool“ konkursil osalemisel.
3. 22. märtsil kell 11.00 koolis Terviseameti kontroll. Kell
13.00 külastab meie kooli Haabneeme direktor S. Toomla.
4. Mõelda ja esitada kandidaat konkursile „Eestimaa õpib ja
tänab“.
5. Facebooki ja kooli kodulehele panna info Pärnu Rääma
Põhikoolis toimuvast ülelinnalisest perekondlikust nutiõhtust
Ettevõtlikud nutimunad 2019.
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6. Uurida, kas esitada valitud kandidaat SA Pärnu Rotary
Noortefondi stipendiumile, et toetada õpilase
loomingutegevust.
7. Võtta ühendust haridusametnikuga, et uurida, kas linn
korraldab õpilastele sõidu õpilaste teadusfestivalile 16.-17.
aprillil.
8. Koostada eraldi ülevaade olümpiaadidel osalenutest ning
saavutatud kohtadest.
9. 4. klassi õpilastega lõpule viia rahuloluküsitlused.
10. Direktoriga üle vaadata õpilased, kes osalevad Erasmus+
projekti õpilasvahetusel (järgmisel aastal vastuvõtjad).
11. Koguda kõigilt kokku allkirjad, et on puhkuste ajakavaga
tutvunud.
Päevakorras: Välislähetus Gruusiasse. Uurimistööde juhendajad.
Koolituspäev kolme mereäärse kooliga. Seminari päevakord.
Koduleht.

23.

24.

OTSUSED:
1. 22.04.2019 või 24.04.2019 koolituspäev kolme mereäärse
kooliga Raeküla koolis, teema „Erinevad digiseadmed
õppetöös“.
01.04.2019
2. 23.04.2019 kell 08.30 õpetajate seminar väikeses saalis.
Päevakorras: 1. Uurimustööd; 2. Info. Teavitada sellest
õpetajaid.
3. Järgmise õppeaasta septembri aktuseks broneerida Strandi
konverentsisaal.
4. Kooli kodulehel täiendada 2019 galeriid ning panna juurde
artiklite linke (Kool meedias).
5. 10.04-16.04.2019 on direktor lähetuses. Direktori ülesannetes
õppekava arendusjuht Pille Nurk.
Päevakorras: Infotunni päevakava. Koolikotid turvauste ees.
Märtsikuu elektriarve. Kooli logoga pastapliiatsid. Ekoolis põhjuseta
puudumised ja hilinemised.
OTSUSED:
1. aprilli infotunni päevakava:
1. Projektõppest. – L. Karro, K. Lillipuu
2. Õpilasvahetusest Granadas, Hispaanias. – M. Umb
3. Õpetajate tegemised õpilaste koolivaheajal. – P. Nurk
4. Info
08.04.2019
2. Tuletada infotunnis meelde: 1. Koolikotid ei tohi olla turvauste
ees. Tuleb leida lahendus, millest peaksid kinni kõik.
2. Lülitada koolipäeva lõpus arvutid arvutiklassis välja ning
valgel ajal kasutada elektrit säästlikult (asjatult põlevad tuled
kustutame ära).
3. 23. aprillil toimuval kogemuspäeval ja töötubades Pärnu
Koidula Gümnaasiumis, osalevad kõik õpetajad.
4. Vaadata eKoolis üle põhjuseta puudumised ja hilinemised.
3. SA Pärnu Rotary Noortefondi stipendiumi taotlus esitada
direktorile hiljemalt 09. aprilli hommikuks.
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Päevakorras: kooli tutvustav koosolek. Infotunni päevakord.
Lõputunnistusel rahvusvahelises projektis osalemise märge.
Teaduspäeva loengud. Inglise keele tundides Euroopa Vabatahtliku
teenistuse noored Viljandist. Raeküla kooli talentide konkurss. Pärnu
koolide orienteerumispäev. Pöialpoisi lasteaed koolis. SPINprogramm. Digipeegeli uus raport. Visioonikonverents „Tark ja
tegus Eesti 2035“.
25.

22.04.2019 OTSUSED:
1. Infotunni päevakord:
1. Gruusia. – L. Oberg
2. Ülevaade õppetööst. – P. Nurk
3. Olulised kuupäevad. – P. Nurk
4. Info
2. Sügisel 1. klassi tulevate laste vanematele tuleb saata teade, et
21. mail kell 17.30 toimub kooli tutvustav koosolek. Koosolekule
oodatakse vanemaid koos lastega.
Päevakorras: kokkuvõtted 24. aprilli ühisest koolituspäevast.
Tundide jaotused järgmiseks õppeaastaks. Planeerida kohtumised
klassijuhatajate ja vanematega. Välislähetus Austriasse. HEV
õpilaste õppe koordinaatorite koosolek. Õpiränne Kiili.

26.

29.04.2019 OTSUSED:
1. Infominutite päevakord:
1. Kokkuvõtted õppimisest,
2. Ilu maja ümber (kevadlilled),
3. Õpilaste tunnustamine (giidid Pärnu päeval, talentide
konkurss, nutivõistlus, jalgpalli osavusfestival).
Päevakorras: 10. mail külas Kärla põhikool, päevakava. Infotunni
päevakord.

27.

28.

OTSUSED:
1. 10. maiks tellida soolane ja magus kringel ning valmis panna
kohvilaud.
06.05.2019
2. Teavitada infotunni mittetoimumise kohta. See toimub 15. mail.
Päevakorras:
1. Õpetajate rahuloluküsitluse tagasiside.
2. Digipädevuse tasemetöö tulemused.
3. Kokkuvõte kolme mereäärse kooli koostööpäevast.
4. Info
Päevakorras: Infotunni päevakord. Kandidaadid õpilaspreemiale.
Arenguvestlused personaliga. Laulupidu. Matemaatika tasemetöö 3.
ja 6. klassides. Pärnu koolide juhtkonnaliikmetega Viinis. Erasmus+
projekti tunnid.
13.05.2019

OTSUSED:
1. Infotund toimub 15. mail kell 15.00 väikeses saalis.
Päevakorras:
1. Õpetajate rahuloluküsitluse tagasiside.
2. Kaasav haridus Austria koolides.
132

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019
3. Kokkuvõte kolme mereäärse kooli koostööpäevast.
4. Info
2. Koostada taotlus õpilaspreemia kandidaadi esitamiseks.
3. Uurida, kes õpetajatest saadavad õpilasi laulu- ja tantsupeol.
Õpetajatel esitada puhkuse muudatuse taotlus ja teha muudatus
puhkuse graafikus.
4. Koordineerida 3. klassides matemaatika tasemetöö läbiviimist.
5. Laulasmaale rahvatantsupeole minemiseks tellida buss.
6. Digitaristu toetusmeetme "Targast tarbijast digisisu tegijaks"
raporti täitmist jätkatakse 16. mail kell 10.00 direktori kabinetis.
Päevakorras: Infotunni päevakord. Uurimistööde kaitsmine.
Tantsupidu. Koolipäevikute hind. Keskkonnahariduse konverents.
Lõpuaktused üleminekuklassidele.

29.

30.

OTSUSED:
1. Infotund toimub 22. mail kell 15.00 väikeses saalis. Viimane
infotund toimub 5. juunil.
Päevakorras:
1. Digipädevuse tasemetöö tulemused. – A. Kask
2. Õpiränne Saksamaal. – A. Peda, K. Jakobson
3. Info
2. 10. juuniks broneerida Raeküla vanakooli keskuse saal 1.-6.
klasside õpilastele keskkonnahariduse konverentsi
läbiviimiseks.
3. 11. juunil toimuvad väikeses saalis lõpuaktused
üleminekuklassidele järgnevalt:
kell 8.00 1.a, 1.b, 2.a, 2.b klassid;
20.05.2019
kell 9.00 2.c, 3.a, 3.b, 3.c klassid;
kell 10.00 4.a, 4.b, 4.c, 5.b,5.c klassid;
kell 11.00 5.a, 6.a, 6.b, 5.d/6.c, 6.d, 6.e klassid;
kell 12.00 7., 8.a, 8.b, 8.c klassid.
Koolikiituseid jagatakse klassijuhataja tunnis, kiituskirju
jagab direktor aktusel. Klassijuhatajatel (1.-8. klass) saata
väike kokkuvõte oma klassi kohta 7. juuniks kella 15
direktorile e-kirjaga adressil: direktor@raekyla.parnu.ee.
4. Koolipäevikute hind on 3,40 €. Raha tuleb klassijuhatajatel
kokku koguda hiljemalt 31. maiks. Teavitada sellest
klassijuhatajaid.
5. 18.-19. juuni personali koolituspäevad toimuvad Pühajärve
Spas. Registreerimine 24. maini. Teema: “Edu valem”.
Tagasiõit 19. mail peale lõunasööki.
6. Sügisel jätkatakse tulbi ja krookuse sibulate istutamisega.
7. Võtta ühendust jalgpalli- ja tennisetreeneritega, et küsida
sobivaid aegu korduskatsete tegemiseks 1. klassi õpilastele.
Päevakorras: Uurimistööde kaitsmine. Suvitajad Tartu Ülikooli
Ametiühingust. Summer Cup-il osalejate majutamine. 320 tunnine
27.05.2019 eripedagoogika kursus. 9. klasside tutipidu. Toitlustamise hange.
Tublide õpilaste vastuvõtt.
OTSUSED:
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1. Sekretäril uurimistööd välja printida ja kiirköitjate vahele panna.
Haldusjuhil büroopoest osta 30 kiirköitjat.
2. 18.-19. juunil toimuvaks koolituspäevaks tuleb tellida buss.
3. Helistada Summer Cup-i korraldajale ning teatada, et leping on
juba tegemisel. Saata tuleb ka ruumide plaan, kus on märgitud,
millistes ruumides nad olla saavad.
4. 3. juunil ei toimu juhtkonna nõupidamist.
5. Saata laiali kokkuvõttev tabel hommikul hilinejatest.
Päevakorras: Artikkel Raeküla Sõnumitesse. Uute õpetajate
tervitamine, õppeaasta alustamine. Üldtööplaan. Uurimistööde
järelkaitsmine. Õppenõukogu päevakord. Kooli avaaktus. Välitrepi
remonttööd. Tundide jaotamine.
31.

26.08.2019

OTSUSED:
1. Saata vanakooli keskuse juhatajale artikkel, mida avaldada
Raeküla Sõnumites.
2. Üle vaadata tööjuubeli puhuks Parkeri pastakate olemasolu ning
vajadusel tellida juurde. Osta lilled sünnipäevaks, töölt lahkujale,
uutele töötajatele ning tööjuubeliteks.
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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 18 infotundi.
Jrk

Kuupäev

1.

05.09.2018

2.

26.09.2018

3.

23.10.2018

4.

31.10.2018

5.

14.11.2018

6.

05.12.2018

7.

16.01.2019

8.

30.01.2019

9.

14.02.2019

10.

28.02.2019

11.

13.03.2019

12.

27.03.2019

13.

10.04.2019

Päevakord
2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside.
Koolivorm
Ülevaated koolitusest – koolitusel osalenud
IT arengud
Info
Õpilaste hindamine ja kommunikatsioon
Sõnumid koolitustelt, konverentsidelt – koolitusel osalenud
Individuaalse arengu jälgimise kaart
Info
Ülevaated koolitusest – koolitusel osalenud
Info
Ülevaated koolitusest – koolitusel osalenud
Info
Kokkuvõte õpirändest
Ajurünnak
Info
Robootika nädal
Hoolekogu koosoleku 15.01 teated õpetajatele
Eesti Vabariik 101 rongkäik
Info
Külas hoolekogus liikmed. – S. Rae, A. Voor, E. Pajo
Arengukava eelnõu tutvustamine.
Info
Ülevaade konverentsist
Info
Ülevaade konverentsist
Emakeelenädalal planeeritavad tegevused
Info.
Ülevaated koolitusest
Info
Ülevaated koolitusest
II trimestri kokkuvõtted.
Tegutsemine tunnirahu häirijatega klassis ja nõuandeid tunni
läbiviimiseks raskendatud olukorras
4. Info
1. Projektõppest
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
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14.

24.04.2019

15.

15.05.2019

16.

22.05.2019

17.

05.06.2019

18.

22.08.2019

Õpilasvahetusest Granadas, Hispaanias.
Õpetajate tegemised õpilaste koolivaheajal
Info
Gruusia haridussüsteem ja asutused
Ülevaade õppetööst ja olulised kuupäevad mais
Info
Õpetajate rahuloluküsitluse tagasiside
Kaasav haridus Viini koolides
Kokkuvõte kolme mereäärse kooli koostööpäevast
Info
Digipädevuse katseline tasemetöö tulemused 9. klassis
Info
Koolituspäev „Edu valem“ Pühajärve Puhkekeskuses
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu
Info
Projekt "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu
linna üldhariduskoolidesse"
2. Kooli merepoolse fassaadi rekonstrueerimine
3. Uued töötajad
4. Info
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
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ÕPPENÕUKOGU
2018./2019. õppeaastal toimus 10 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
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kuupäev
05. september,
2018
12. detsember,
2018
30. jaanuar,
2019

13. veebruar,
2019

27. märts,
2019
31. mai,
2019

10. juuni,
2019

Otsused
1. Rakendada koduõpet vanema avalduse alusel 1.a klassi õpilasele.
Viia üle järgmisesse klassi pärast 2 aasta jooksul (õppeaastatel
2017/18 ja 2018/19) omandatud 8. klassi teadmisi individuaalsete
õppekavade järgi 8.b klassi õpilane.
Kinnitada Pärnu Raeküla Kooli koolituskava 01.01.2019 31.12.2019.
1. Rakendada 7. klassi õpilase suhtes ajutist õppes osalemise keeldu
10 õppepäeva ulatuses alates 18. veebruarist – 22. veebruarini ja 4.
märtsist - 8. märtsini 2019. a.
2. Rakendada 7. klassi õpilase suhtes ajutist õppes osalemise
keeldu 10 õppepäeva ulatuses alates 18. veebruarist – 22.
veebruarini ja 4. märtsist - 8. märtsini 2019. a.
3. Mitte rakendada 7. klassi õpilase suhtes ajutist õppes osalemise
keeldu.
4. Arutas läbi ja andis arvamuse Pärnu Raeküla Kooli arengukavale
aastateks 2019-2022 ja kinnitada vastav dokument.
1. Rakendada 7. klassi õpilase suhtes ajutist õppes osalemise keeldu
10 õppepäeva ulatuses alates 01.04-4.04.2019.
Jätta täiendavale õppetööle kolm 9. klassi õpilast alljärgnevates
õppeainetes: 1. õpilane – keemia; 2. õpilane – keemia, inglise keel,
vene keel; 3. õpilane – eesti keel, inglise keel, vene keel,
matemaatika, geograafia, bioloogia, füüsika, keemia, ajalugu,
ühiskonnaõpetus, muusika, kehaline kasvatus.
1. Täiendavale õppetööle jäämine. 1.a - 1; 2.b - 1; 3.a - 4 õpilast;
3.c – 3; 4.a – 2; 4.b – 2; 5.a – 2; 6.a – 3; 6.b – 5; 7. – 9; 8.a – 5; 8.b
– 8; 8.c – 6.
2. Klassikursuse kordamine. Jätta 1.a klassi õpilane klassikursust
kordama vanema avalduse alusel. Jätta 5.c klassi õpilane
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klassikursust kordama vanema avalduse alusel. Jätta 8.c klassi
õpilane klassikursust kordama vanema avalduse alusel.
3. Üleviimine järgmisesse klassi. 1.a – 20; 1.b – 22; 2.a – 15; 2.b –
23; 2.c – 21; 3.a – 15; 3.b – 22; 3.c – 14; 4.a – 17; 4.b – 16; 4.c. –
22; 5.a – 14; 5.b – 15; 5.c – 16; 5.d – 2; 6.a – 18; 6.b – 15; 6.c – 4;
6.d – 8; 6.e – 1; 7. – 13; 8.a – 11; 8.b – 9; 8.c – 5.
4. Kiituskirjaga tunnustamine. 2.a – 1; 2.b – 5; 2.c – 5; 3.a - 1; 3.b –
4; 3.c – 3; 4.a – 2; 4.b – 2; 4.c – 4; 5.a – 4; 5.b – 5; 5.c – 2; 6.a – 1;
7. – 1.

8.

17. juuni,
2019

1. Põhikooli lõpetamine. Lõpetas 17 õpilast, kellest 1 kiituskirjaga.
2. Üleviimine järgmisesse klassi. Viia järgmisesse klassi peale
täiendavat õppetööd 3.c klassi õpilane.
1.Täiendava õppetöö jätkamine augustis. 3.a - 4; 3.c – 2; 4.a – 2;

9.

21. juuni,
2019

4.b – 1; 6.a – 2; 6.b – 4; 7. – 9; 8.a – 1; 8.b – 4; 8.c – 5.
2. Üleviimine järgmisesse klassi. 1.a - 1; 2.b - 1; 4.b – 1; 5.a – 2;
6.a – 1; 6.b – 1; 8.a – 4; 8.b – 3; 8.c – 1.
1. Üleviimine järgmisesse klassi pärast augustikuist täiendavat
õppetööd. 3.a – 3; 3.c -1; 4.a -2; 4.b – 1; 6.a – 1; 6.b – 4; 7. – 7; 8.a –
1; 8.b – 3; 8.c – 5.
2. Klassikursuse kordamine. Jätta 3.a klassi õpilane klassikursust
kordama. Jätta 3.c klassi õpilane klassikursust kordama. Jätta 6.a
klassi õpilane klassikursust kordama. Jätta 7.klassi õpilane
klassikursust kordama. Jätta 7.klassi õpilane klassikursust kordama.
Jätta 8.b klassi õpilane klassikursust kordama. Jätta 8.b klassi õpilane
klassikursust kordama. Jätta 9.klassi õpilane klassikursust kordama.

10.

30. august,
2019

3. Põhikooli lõpetamine. OTSUSTATI välja anda põhikooli
lõputunnistus 9. klassi õpilasele. Lõpetab vanema avalduse alusel
mitterahuldava tulemusega kahes õppeaines.
4. Koduõppe rakendamise jätkamine vanema taotluse alusel 7.b
klassi õpilasele õppeaastal 2019./2020.
5. Arutleti läbi õppe- ja kasvatustöö tulemused. (Pille Nurk)
6. Kinnitada Pärnu Raeküla Kooli üldtööplaan õppeaastaks
2019/2020.
7. Arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta.
Õppenõukogu arutas läbi ja andis arvamuse kooli põhimääruse
muudatuste kohta.
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AASTA SÜNDMUSTE KRONOLOOGIA
Kuupäev

Üritus

Valdkond

01.09.2018

2018/2019. õppeaasta avaaktus kogu koolile

Õppe- ja kasvatustöö

03.09.2018

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja juhtimine

03.09.2018

Püsinäitus: Sulle, koolinoor! Karjäär - redel või tee..

Õppe- ja kasvatustöö

05.09.2018

Infotund õpetajatele. Sisehindamise seminar.

10.09.2018

Juhtkonna nõupidamine

10.09.2018

Kooli pidaja koolikülastus
Kaasaegse kunsti kuu - klassides kunstitööd
kaasaegse kunsti võtmes, näitus koolimajas,
suurematel võimalus külastada töötubasid Uue Kunsti
Muuseumis

Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Koostöö huvigruppidega

10.09. 05.11.2018

Õppe- ja kasvatustöö

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 2.c, 3.a „Kübarseente võrdlus“

Õppe- ja kasvatustöö

14.09.2018

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Raeküla kooli X kooliolümpia

17.09.2018

Juhtkonna nõupidamine

18.09.2018

Euroopa keeltepäeva ürituse arutelu

19.09.2018

Evakuatsiooniõppus

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö, ressursside
juhtimine
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö huvigruppidega, õppe- ja
kasvatustöö

12.09.2018
13.09.2018

20.09.2018
20.09.2018
20.09.2018
21.09.2018

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Murdmaajooksu võistlused 3.-9. klassi õpilastele
Kolme mereäärse kooli (Raeküla, Laulasmaa ja
Muhu koolide) juhtkondade ühine nõupidamine
Sügise alguse tähistamine. Klassides teistmoodi
koolipäev (joonistamine, meisterdamine, viljade
näitus (Lõikuspidu))

24.09.2018

Kohtumine Raeküla lasteaia juhtkonnaga

24.-29.09.2018

Spordinädal - Reipalt koolipinki
Koolidevaheline pendelteatejooks 2.-9. klassi
õpilastele
7. klassi loodusvaldkonna tasemetöö
Infotund õpetajatele. Koolitustel ja konverentsidel
osalenute ettekannete ja ideede tutvustamine.
Euroopa keeltepäev
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Näitus: Põnevaid teadusartikleid
Teadlaste ÖÖ Festival/eriplaan klassides
Infominutid õpilastele
Näitus: Aabits läbi aegade
Klassivälise lugemise viktoriin paralleelklasside
vahel (2.-5. klassi õpilastele)
Liiklusloengud ja liiklusaabitsate jagamine 1.
klasside õpilastele

25.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.-28.09.2018
28.09.2018
september
septemberoktoober
september
01.10.2018

Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

Juhtkonna nõupidamine
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03.10.2018

Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine. Tasuta
kontsert Kontserdimajas "Klassikatähed 2018"
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 4.c klassi õpilased
„Päikesesüsteemi planeedid“
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 4.b klassi õpilased
„Päikesesüsteemi planeedid“
4. klassi loodusvaldkonna tasemetöö

03.10.2018

Infotund õpetajatele. Sisehindamise seminar.

04.10.2018

04.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
05.10.2018
06.10.2018

Jalgpallivõistlused 8.-9. klassi poistele
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Vanemate üldkoosolek (kokkuvõte eelmisest
õppeaastast, käesoleva õppeaasta eesmärgid,
hoolekogu tööst). Klasside lastevanemate
koosolekud.
Hoolekogu koosolek
Koolide orienteerumine 4.-9. klassi õpilastele
Raamatunäitus: Minu õpetaja
Õpetajate päeva tähistamine
Keemia lahtine võistlus

10.-12.10.2018

Tulbisibulate istutamine

12.10.2018

Õpioskuste linnavõistlus 6. klassi õpilastele
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek

01.10.2018
2.10.2018

3.10.2018

04.10.2018

04.10.2018

11.10.2018
15.10.2018

Juhtkonna nõupidamine

20.-28.10.2018

Terviseprojekt 4.-6. klassi õpilastele (5.b ja 5.c klassi
õpilased valmistavad smuutid ja tervislikud salatid,
teised degusteerivad)
Klassidevahelised rahvastepalli võistlused 4.-5. klassi
õpilastele (tüdrukud )
Loodusvaldkonna test 9. klassile
CodeWeek 2018. 3. ja 6. klassi õpilastele, Raeküla
lasteaia lastele
Osalemine 1.-4.kl ülelinnalisel kunstikonkursil
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Õpilastel koolivaheaeg

22.10.2018

Juhtkonna nõupidamine

23.10.2018

Sisehindamise seminar

24.10.2018

Ühiskoolituspäev Tartus Tartu Raatuse Koolis.

29.10.2018

Juhtkonna nõupidamine

16.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
17.10.2018
17.10.2018
18.10.2018

31.10.2018

Piirkondlik Progetiigri projektipäev 3. ja 6. klassi
õpilastele
Infominutid õpilastele

31.10.2018

Infotund õpetajatele. Kooli arengukava seminar.

31.10.2018
oktoober
oktooberdetsember

Raamatukogutund 1.a klassi õpilastele
Liitumine linnusõbraliku klassi projektiga
Annetuste kogumine loomade varjupaiga jaoks.
Teated klassides.

31.10.2018
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Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Kultuuri- ja väärtuspädevus,
sotsiaalne ja kodanikupädevus
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö, koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
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01.11.2018

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek

05.11.2018

Juhtkonna nõupidamine

05.11.2018
05.-09.11.2018
07.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
09.11.2018
09.11.2018
12.-17.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
15.11.2018
22.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
23.11.2018

Teatrikülastus Endlas "Vai-vai, vaene Vargamäe".
Osalevad 4.b ja 5.b klassi õpilased
Tööõpetuse projekt "Märkmik isale" 1.-4. klassi
õpilastele
Rahvastepalli võistlused 4.-5. klassi õpilastele
(tüdrukud)
Rahvastepalli võistlused 4.-5. klassi õpilastele
(poisid)
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Mardipäev. Klassides jooksevad kaks rühma
mardisante - 4. klassist ja Raeküla lasteaia
koolitulevate laste rühm.
Raamatukogutund 1.b klassi õpilastele
Erasmus+ programmi projekti "Õpilaste vaimne
tervis" ettevalmistuskohtumine
Infotund õpetajatele. Koolitustel ja konverentsidel
osalenute ettekannete ja ideede tutvustamine.
Näitus: Põhjamaade raamatunädal
Loovtööde/uurimistööde konverents Laulasmaal
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
9. klass tutvus õppimisvõimalustega Pärnu Koidula
Gümnaasiumis ja Pärnu Kutsehariduskeskuses
Kadripäeva tähistamine, osalevad 1.- 4. klassi
õpilased
4.-5. kl. tüdrukute Dumle rahvastepalli piirkonnavoor
Saaremaal

26.11.2018

Juhtkonna nõupidamine

26.11.2018

Näitus: Põnev lasteraamat
Kodanikupäev. Kohtuti Jaak Sarapuuga, kes esitas
etenduse „Uru kummalised seiklused“

26.11.2018

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

28.11.2018

Infotund õpetajatele. Kooli arengukava seminar.

29.11.2018

novemberdetsember
novemberjaanuar

Mõttespordi olümpiaadi sudokuturniiri I etapp
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Nuputa võistlus 3. klassi õpilastele
I trimestri kokkuvõttev hindamine
Pärnumaa koolide MV sulgpallis 4. - 6. klassi
õpilastele
I trimestri kokkuvõtete tegemine õpilastele
Klassidevahelised võimlemisvõistlused 4, 5. klassi
tüdrukutele.
Klassivälise lugemise viktoriin paralleelklasside
vahel (2.-5. klassi õpilastele)
Osalemine projektis "Küünlaümbriste ja patareide
jaht" (soovijatele)

03.12.2018

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

05.12.2018

Koolidevahelised võimlemisvõistlused 1.-5. klassi
õpilastele

Õppe- ja kasvatustöö

29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
27.11 - 4.12
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Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Töötuba "Metallist meisterdamine" Pernovas 4.a
klassi õpilastele

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

10.12.2018

Juhtkonna nõupidamine

10.12.2018

13.12.2018

Kohtumised loomade varjupaiga esindajatega
Teistmoodi koolipäev. Iga klass osaleb ühel päeval
omalt poolt valitud teemapäeval (seotud jõuludega).
Ballett "Pähklipureja" 3.b, 3.c, 4.a, 5.b, 5.c klasside
õpilastele
Näitus: Jõulud - vaikuse aeg
Võrkpalli pallilahing 1.-3. klassi õpilastele (poistele
ja tüdrukutele)
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Raeküla lasteaia lastega - Suurema sõbra programm

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö

17.12.2018

Juhtkonna nõupidamine

06.12.2018
07.12.2018

10.-20.12.2018
11.-12.12.2018
12.12.2018
13.12.2018
13.12.2018

20.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Jõululaat
Jõuluhommik (üheslaulmine)
Aasta kokkuvõtmine, vastuvõtt personalile ja
partneritele

22.1206.01.2019
detsember

Õpilastel koolivaheaeg

02.-03.01.2019

Arenguseminar juhtkonnale

04.01.2019

Õppenõukogu koosolek (koolituskava kinnitamine).
Infotund õpetajatele. Kooli arengukava seminar.

07.01.2019

Juhtkonna nõupidamine

Kauni käekirja konkurss

12.01.2019

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 9. „Litosfääri, atmosfääri
kosmosekiirgusega seotud keskkonnaprobleemid“
Perepäev kooli tulevate laste peredele

14.01.2019

Juhtkonna nõupidamine

14.-18.01.2019

Robootika nädal
Infotund õpetajatele. Koolitustel ja konverentsidel
osalenute ettekannete ja ideede tutvustamine.
Näitus: Sada küsimust ja vastust
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Mõttespordi olümpiaadi sudokuturniiri II etapp
Füüsikaviktoriin 8. kl Pärnu Koidula Gümnaasiumis
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 6.a programm „Eesti kivimid“
Õpilasesinduste koolituslaager kolme mereäärse
kooli projekti raames
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Korvpallivõistlused 8.-9. klassi õpilastele (poistele)
Inglise keele ristsõnade lahendamise ülelinnaline
võistlus

10.01.2019
10.01.2018

16.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
17.01.2019
19.01.2019
24.01.2018
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
25.01.2018
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Õppe- ja kasvatustöö

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Personalijuhtimine, koostöö
huvigruppide ja partneritega.
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö, koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
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25.01.2018

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 5.a programm „Puuliikide
tundma õppimine“

Õppe- ja kasvatustöö

28.01.2019

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

29.01.2019
29.01.2018
30.01.2018

Rahvastepalli võistlused 3.-4. klassi õpilastele
(poistele)
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 7. kl programm „Mikroskoopia“
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 5.a programm „Puuliikide
tundma õppimine“

30.01.2019

Infotund õpetajatele. Kooli arengukava seminar.

30.01.2019

6.-8. klassi tantsurühma I eelproov
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Klassivälise lugemise viktoriin paralleelklasside
vahel (2.-5. klassi õpilastele)
Nuputa võistlus 5.-7. klassi õpilastele
Infominutid õpilastele
Laste- ja poistekooride I eelproov
Rahvastepalli võistlused 3.-4. klassi õpilastele
(tüdrukud)

31.01.2019
jaanuarveebruar
01.02.2019
01.02.2018
01.02.2019
04.02.2019

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

04.02.2019

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

05.02.2018

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 4.c „Mikroskoop ja rakk"

Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

08.02.2019
08.02.2019
09.02.2019

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 4.a „Mikroskoop ja rakk"
Võrkpalli kooliliiga 6.-9. klassi õpilastele (poisid)
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor
Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor

11.02.2019

Juhtkonna nõupidamine

07.02.2019
08.02.2018

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 4.b „Mikroskoop ja rakk"
Võrkpalli Miniliiga 4.-6. klassi õpilastele (poisid)
Infotund õpetajatele. Koolitustel ja konverentsidel
osalenute ettekannete ja ideede tutvustamine.
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor
Võrkpalli Miniliiga 4.-6. klassi õpilastele (tüdrukud)
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Mõttespordi olümpiaadi sudokuturniiri III etapp
Sõbrapäev klassides + Suure sõbra projekt 1. ja 3.
klassi õpilastele
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 7. klassi õpilased „Eesti kivimid“
Katsed spordiklassi õppima asuvatele õpilastele (kell
9.30-10.30 tennisehallis õp Ulrika Pärn ja kell 11.0012.00 meie võimlas jalgpalli katsed õp Indrek Joost.

Õppe- ja kasvatustöö

18.02.2019

Juhtkonna nõupidamine

18.02.2019
18.02.2019

Pillitöötoad "Teeme ise muusikat"
Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 9. klassidele

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

12.02.2018
12.02.2019
13.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
13.02.-14.02.
2019
15.02.2018
16.02.2019
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Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019

20.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
22.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
23.0203.03.2019

Rahvastepalli võistlused 1.-3. klassi õpilastele
(tüdrukutele)
Võrkpalli Pallilahingu vabariiklik võistlus
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Nutipäev "Turvaliselt internetis" 2.-4. klassi
õpilastele
II trimestri kokkuvõttev hindamine ja kokkuvõtete
tegemine
Eesti Vabariik 101. aastapäeva aktus 1.-9. klassi
õpilastele
Noorte rongkäik seoses Eesti Vabariigi
väljakuulutamise aastapäevaga Pärnus
Näitus: Eesti rahva ajaloost

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö, koostöö
huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö

Õpilastel koolivaheaeg

27.02.2019

Arenguseminar personalile

Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine

01.03.-1.06.
2019

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

Õppe- ja kasvatustöö, koostöö
huvigruppidega

04.03.2019

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

18.03.2019

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Dumle Rahvastepalli piirkonnavõistlus 1.-3. klassi
tüdrukud.
Matemaatika olümpiaad (piirkonnavoor) 4. -6. klassi
õpilastele
Emakeelenädala üritused ja viktoriinid. Kooli
külastas kirjanik Markus Saksatamm.
Jalgpalli osavusfestival „Värav“ 1.-5. klassi õpilastele
Infotund õpetajatele. Koolitustel ja konverentsidel
osalenute ettekannete ja ideede tutvustamine.
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Mõttespordi olümpiaadi sudokuturniiri IV etapp
Emakeelepäev, kirjandusviktoriin, emakeelepäeva
etteütlus
Ülelinnalisele emakeelepäevale pühendatud konkurss
1.-4. klassi õpilastele
KIK õppeprogramm "Loomad erinevates
elukeskkondades" 2. klassi õpilastele
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 3.b „Turbasammal ja turvas“
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 7. kl „Kivimiringe“
Võõrkeelte nädal Масленица
Saksa, inglise ja vene keele olümpiaad (koolivoor
tundides võõrkeelte nädala raames)
Võistlusmängude sari "Huvitav teadus“

18.03.2019

Juhtkonna nõupidamine

07.03.2019
07.03.2019
08.03.2019
11.-15.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
15.03.2019
15.03.2019
18.-22.03.2019
18.-22.03.2019

21.03.2019
21.03.2019
21.03.2019
23.03.2019
25.03.2019

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Kooride kontsert Pärnu Vanakooli Keskuses
Matemaatika võistlusmäng Känguru
Näitus: Kas siis selle maa keel
Laste- ja poistekooride II eelproov
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Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
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,
koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
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24.-30.03.2019

Erasmus+ programmi projekti "Õpilaste vaimne
tervis", õpilasränne Churriana de la Vega, Hispaania

27.03.2019

Infotund õpetajatele

28.03.2019

Näitus: Kunstialast kirjandust
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Infominutid õpilastele
Klassivälise lugemise viktoriin paralleelklasside
vahel (2.-5. klassi õpilastele)

28.03.2019
29.03.2019
märts-aprill
01.04.2019

04.04.2019
05.04.2019
08.04.2019

Juhtkonna nõupidamine

03.04.2019
04.04.2019

10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
11.04.2019
11.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
17.04.2019

Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

Juhtkonna nõupidamine
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 3.a „Ilmakaared, kaart ja
kompass“
6.-8. klassi tantsurühma II eelproov
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Rimi jalgpalli osavusfestivali finaalvõistlus.
Pärnu päev

03.04.2019

Õppe- ja kasvatustöö, koostöö
huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö

Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 3.b „Ilmakaared, kaart ja
kompass“
Infotund õpetajatele. Koolitustel ja konverentsidel
osalenute ettekannete ja ideede tutvustamine.
Teaduspäeva loengud II ja III kooliastmele
Kooli külastas Pöialpoisi lasteaia vanem rühm I.
Kaasatud tund 1. ja 2. klassi õpilastega.
Pernova Hariduskeskuse Loodusmajas osalemine
õppeprogrammides 3.c „Ilmakaared, kaart ja
kompass“
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Kombineeritud teatevõistlused 1.-3. klassi õpilastele
Kooli külastab Pöialpoisi lasteaia vanem rühm II.
Kaasatud tund 1. ja 2. klassi õpilastega.
Osalemine Teadusfestivalil Tartus
1.b klassi õpilased külas Pärnu Raeküla lasteaias.
Näidend lasteaia õpetajate esituses ja
väärtuskasvatuse tund koos vanema rühma lastega.
Pärnu linna põhikooli nutivõistlus 5.-9.klassile

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö huvigruppidega
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö huvigruppidega
Õppe - ja kasvatustöö
Koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

19.-28.04.2019

Lembitu retk
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Õpilastel koolivaheaeg

22.04.2019

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

23.04.2019

Raamatu ja roosi päeva tähistamine. Raamatute
kogumine.

Koostöö huvigruppidega

24.04.2019

Koolitusseminar personalile (kaasatud Laulasmaa ja
Muhu kooli õpetajad)

25.04.2019

Näitus: Raamatu ja roosi päev

29.04.2019

Juhtkonna nõupidamine

30.04.2019

Jalgpallivõistlused 4.-5. klassi õpilastele (poistele)

18.04.2019
18.04.2019
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Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine, õppe- ja
kasvatustegevus
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö

Pärnu Raeküla Kooli aastaraamat 2018-2019
30.04.2019
02.05.2019
02.05.2019
06.05.2019
07.05.2019

08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
12.-18.05.2019

Infominutid õpilastele
Jalgpalli võistlused 1.-3. klassi õpilastele (poistele)
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Juhtkonna nõupidamine
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Jäljed merel" 6.a
ja 6.b klassi õpilastele
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Jäljed merel"
5.d/6.c. 6.d, 6.e klassi õpilastele
Kui müristab ja välku lööb - vahvad teaduskatsed
Pärnu Raeküla lasteaia lastele.
3. klassi eesti keele tasemetöö
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Kevadine
linnuelu Matsalus" 5.c klassi õpilastele
Näitus: Maailm, tõde, vabadus…
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Vesi
elukeskkonnana" 3.a klassi õpilastele
Erasmus+ programmi projekti "Õpilaste vaimne
tervis" õpilasränne Kiil, Saksamaa

13.05.2019

Juhtkonna nõupidamine

14.05.2019

6. klassi eesti keele tasemetöö
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Kevadine
linnuelu Matsalus" 5.b klassi õpilastele
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Talulapse
tegemised" 1.klassi õpilastele
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Vesi
elukeskkonnana" 3.b klassi õpilastele
3. klassi matemaatika tasemetöö
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Elurikkus
metsas" 4.a ja 4.c klassi õpilastele
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Kevadine
linnuelu Matsalus" 5.a klassi õpilastele
Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Vesi
elukeskkonnana" 3.c klassi õpilastele
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek

14.04.2019

14.05.2019

14.04.2019
15.05.2019
15.05.2019

16.05.2019

16.05.2019
16.05.2019

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

16.05.2019

24. solistide konkurss

17.05.2019

Kergejõustiku võistlused 6.-9. klassi õpilastele
(tüdrukutele ja poistele)

Õppe- ja kasvatustöö

20.05.2019

Juhtkonna nõupidamine

Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

15.05.2019

Keskkonnahariduse õppeprogramm (mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute projekt) "Elurikkus
metsas" 4.b klassi õpilastele

Õppe- ja kasvatustöö
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21.05.2019
22.05.2019

1. klassi õppima asuvate laste vanematele kooli
tutvustav koosolek
6. klassi matemaatika tasemetöö
Kooli tantsukontsert

22.05.2019

Infotund õpetajatele

21.05.2019

23.05.2019
23.05.2019

Kergejõustiku võistlused 3.-4. klassi õpilastele
(tüdrukutele ja poistele)
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek

27.05.2019

Juhtkonna nõupidamine

29.05.2019

03.06.2019

Viimase koolipäeva aktus 9. klassile
Õppenõukogu koosolek (põhikooli lõpetajate
täiendav õppetöö).
8. klasside uurimistööde kaitsmine
Pärnu linna koolinoorte orienteerumispäev
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
tugivõrgustiku koosolek
Rahvatantsupäev Laulasmaal õpilastele, osalesid 2.b,
3.c klass.
Põhikooli lõpueksam eesti keeles

03.06.2019

Elamusmängud Raeküla metsas 4. klassi õpilastele.

03.06.2019

Matemaatika üleminekueksam 8. klassi õpilastele
Infotund õpetajatele. Koolitustel ja konverentsidel
osalenute ettekannete ja ideede tutvustamine.
Keskkonnahariduse konverents 1.-6. klassi õpilastele.
Teistel planeerida projektipäev, klassiekskursioon
Õppenõukogu koosolek (klassist klassi üleviimine,
täiendav õppetöö, klassikursuse kordamine).
Põhikooli lõpueksam matemaatikas
2018/2019. õppeaasta lõpuaktused
üleminekuklassidele
Tublide vastuvõtt koolimajas
Tublide sportlaste vastuvõtt
III trimestri kokkuvõttev hindamine ja kokkuvõtete
tegemine
Ainesektsioonide koosolekud (kokkuvõte tööst ja
analüüs)

29.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
31.05.2019

05.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
11.06.2019
11.06.2019
11.06.2019
12.06.2019

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

12.06.21.06.2019
12.06.31.08.2019
13.06.2019
17.06.2019
17.06.2019

Täiendav õppetöö

18.-19.06.2019

Koolituspäevad õpetajatele

21.06.2019
(30.06) 04.07.07.2019
Juuni
Juuli

Õppenõukogu koosolek

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja kasvatustöö
Eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Õppe- ja kasvatustöö

27. Üldlaulupidu ja 20. tantsupidu "Minu arm"

Õppe- ja kasvatustöö

Arvutite hooldus
Tartu Ülikooli õppejõudude majutus

23.08.2019

Ainesektsioonide koosolekud (töö planeerimine)

26.08.2019

Juhtkonna nõupidamine

Ressursside juhtimine
Koostöö huvigruppidega
Õppe- ja kasvatustöö,
eestvedamine ja juhtimine,
personalijuhtimine
Eestvedamine ja juhtimine,
koostöö huvigruppidega

Õppe- ja kasvatustöö

Õpilastel koolivaheaeg
Põhikooli lõpueksam valikaines
Õppenõukogu koosolek (põhikooli lõpetamine)
Põhikooli lõpuaktus
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30.08.2019
september

Õppenõukogu koosolek
Hoolekogu koosolek

Õppe- ja kasvatustöö
Koostöö huvigruppidega
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KOOL MEEDIAS

Raeküla kooli hakatakse soojustama 05.08.19
Kui vanus ei takistaks, läheksid Raeküla koolinoored juba tööle 06.05.19
Raekülas tegid kolm kooli koostööd 27.04.19
Raeküla kooli noored õppisid Pärnu päeva eel kodukanti tundma 08.04.19
Spordiklassid vaevlevad õpilaste puuduse käes 22.03.19
Raeküla koolis pöörati märtsis erilist tähelepanu keelte õppele 27.03.19
Raeküla koolipere kasvatas meie tunnet 18.01.2019
Raeküla koolis rakendatakse projektiõpet 12.11.18
Urmas Hännile: Raeküla kooli asemele ostukeskus? 23.10.2018
Raekülas jätkus kooliolümpia traditsiooni
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