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TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE KORD
Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §78 lõike 3 alusel.
1. Üldsätted
1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad
tingimused ja kooli järjepidev areng.
1.2 Sisehindamise käigus selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest
lähtuvalt koostatakse kooli arengukava.
1.3 Sisehindamise käigus analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning
hinnatakse nende tulemuslikkust.
1.4 Sisehindamist viiakse läbi vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

2. Sisehindamise hindamisvaldkonnad ja hindamiskriteeriumid
2.1 Eestvedamine ja juhtimine
2.1.1 Sisehindamisel välja selgitatud parendusvaldkondade, arengukava, üldtööplaani ja
õppeaasta kokkuvõtte vahel on sidusus.
2.1.2 Arengukavas on määratletud prioriteetsed kooliarenduse põhisuunad- ja
valdkonnad.
2.1.3 Arengukava tegevuskava koostamisel arvestatakse riskihindamise tulemusi.
2.1.4 Arengukavas on määratletud eesmärgid, milleni soovitakse jõuda ja sisehindamise
aruandes on esitatud tulemusnäitajad.
2.1.5 Toimub perioodiline arengukava ülevaatus, võtmetulemusi mõõdetakse ja
analüüsitakse ning vajadusel viiakse arengukavasse sisse muudatusi.
2.1.6 Kooli arengukava tegevuskava väljatöötamist ja elluviimist juhib direktor kooli
üldtööplaani kaudu ning kaasab kooli töötajaid ja erinevaid huvigruppe, kelle panus
on märgatav.
2.1.7 Vastutus kõikidel tasanditel on kirjeldatud ametijuhendis, mis on töölepingu
lahutamatu osa ning see toetab eesmärkide saavutamist ja põhiprotsesside sidusat
toimimist.
2.1.8 Koolisisene ja –väline kommunikatsioon on eesmärgistatud ja juhitud.
2.1.9 Töötajad ja õpilased on teadlikud eesmärkidest ja oma rollist nende saavutamisel.
2.1.10 Kooli dokumentatsioon on asjakohane ja sellest juhindutakse igapäevases
tegevuses.
2.1.11 Kooli tegevuses lähtutakse kehtivatest õigusaktidest, kooli põhimäärusest, kooli
arengukavast, kooli õppekavast ja kooli asjaajamiskorrast.
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2.1.12 Välis- ja sisehindamise tulemusi kasutatakse sihtide seadmisel kooli jätkusuutliku
arengu tagamisel.
2.2 Personalijuhtimine
2.2.1 Kooli töötajate värbamise ja arendamise põhimõtted ja protseduurid on kooskõlas
kooli õppekavas esitatud eesmärkidega ning kindlustavad kooli jätkusuutliku
arengu.
2.2.2 Koolitöötajate kvalifikatsioon vastab nõuetele ning kooli vajadustele.
2.2.3 Pedagoogilise personali valimisel arvestatakse lisaks kvalifikatsiooninõuetele ka
kandidaadi varasemat tegevust.
2.2.4 Töötasustamise ja töötajate tunnustamise põhimõtted on selgelt määratletud, nad
toetavad õpetajate jätkusuutlikku arengut, nad on kõigile töötajatele kättesaadavad
ning neid järgitakse.
2.2.5 Töötajate rahulolu uuritakse küsitluse kaudu ning monitooringu tulemusi
kasutatakse parendustegevustes.
2.2.6 Töötajate töötamise baastingimused on selgelt fikseeritud töölepingutes.
2.2.7 Õpetajad osalevad koolidevahelistes ja rahvusvahelistes koostööprojektides ning
koostöövõrgustikes.
2.2.8 Õpetajad lähtuvad täiendkoolitusel osalemisel kooli koolituspõhimõtetest.
2.2.9 Õpetajad lähtuvad oma tegevuses hariduselu reguleerivatest õigusaktidest.
2.3 Koostöö huvigruppidega
2.3.1 Kooli põhitegevusi ja koolis toimuvat tegevust populariseeritakse ja tutvustatakse
huvigruppidele ning avalikkusele erinevate kanalite kaudu.
2.3.2 Kooli töötajad osalevad koolivälistes tegevustes, rahvusvahelises koostöös,
koostöövõrgustikes.
2.3.3 Huvigruppidele suunatud tegevusi kavandatakse vastavuses huvigruppide
vajadustega ning kooli võimaluste ja eesmärkidega.
2.3.4 Huvigruppidele suunatud tegevus on eesmärgistatud, selle tulemusi hinnatakse
perioodiliselt ning selle põhjal viiakse sisse parendusi.
2.3.5 Huvigruppide rahulolu kooliga uuritakse ja analüüsitakse ning tulemusi
arvestatakse arendustegevuste kavandamisel.
2.3.6 Kool panustab huvigruppide heaolu arendamisse, jagades oma ressursse ja
korraldades erinevaid üritusi.
2.4 Ressursside juhtimine
2.4.1 Kooli rahaliste vahendite jaotus ning taristu haldamine ja arendamine on
majanduslikult otstarbekas ning lähtub kooli arengukava prioriteetidest ja õppekava
eesmärkidest.
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2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

Ressursside juhtimine toetab arengukava ja õppekava eesmärkide saavutamist.
Kool kasutab infosüsteeme, mis toetavad kooli juhtimist ja põhiprotsesside sidusat
toimimist.
Personali töötingimused ning õpilaste õppekeskkond vastavad kooli spetsiifikast
tulenevatele vajadustele ning kehtestatud nõuetele.
Kool analüüsib oma varade kasutamise efektiivsust ning arvestab analüüsitulemusi
parendustegevustes.
Ümbritsev vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslus toetab töötajate ning
õpilaste arengut ja innovatsiooni.

2.5 Õppe- ja kasvatusprotsess
2.5.1 Kool lähtub enda tegevuses õppekavas määratletud ja õppe- ning
kasvatustegevusega seotud eesmärkidest ja mõõdab nende täitmist.
2.5.2 Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist.
2.5.3 Õppekava arendustegevus on süsteemne ja regulaarne ning õppekavaarendusse
kaasatakse erinevad huvigrupid.
2.5.4 Kooli õppekava ja õpetaja töökava vahel on sidusus.
2.5.5 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õpilase arengut
õpitulemuste saavutamisel lähtuvalt tema vajadustest ja eripärast.
2.5.6 Õpilaste akadeemilist edasijõudmist jälgitakse ja toetatakse.
2.5.7 Õpilastele on loodud võimalused koolis õppimiseks nende hariduslikest
erivajadustest sõltumata.
2.5.8 Hariduslike erivajadustega õppijate sh andekate õpilaste toetamise süsteem ja selle
arendus toetab õppijat.
2.5.9 Õpilaste õppe- ja kasvatustegevus tagavad kõigi õpilaste võrdse ja õiglase
kohtlemise.
2.5.10 Õpilaste hindamine on õppimist toetav ja õpitulemuste ning üldpädevustega
kooskõlas.
2.5.11 Koolis on loodud tingimused hindamistulemuste vaidlustamiseks, vaidlustusi
analüüsitakse ning hindamissüsteemi parendatakse.
2.5.12 Koolis arvestatakse õppekavavälist õppimist või tegevust õppekava osana, mida
regulaarselt seiratakse ja täiendatakse.
2.5.13 Päevakava koostamise põhimõtted toetavad õpilase ja õpetaja otstarbekat
ajakasutust.
2.5.14 Õppetöö korraldamisel kasutatakse ajakohaseid tehnilisi ja haridustehnoloogilisi
vahendeid.
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2.5.15 Õpilastelt küsitakse perioodiliselt tagasisidet õppe- ja kasvatustegevuse toimimise
kohta, küsitluste tulemusi analüüsitakse ning tulemusi arvestatakse
parendustegevustes.
3. Sisehindamise korraldus

3.1 Sisehindamise algatab direktor enne seda, kui tekib vajadus kooli arengukava loomiseks
või uuendamiseks.
3.2 Sisehindamist teostavad kooli töötajad enda vastutusvaldkonnas, lähtudes punktis 2
nimetatud hindamisvaldkonnast.
3.3 Sisehindamise läbiviimisse kaastakse kõik organisatsiooni liikmed.
3.4 Kooli töötajal on sisehindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena
hoidmise kohustus.
3.5 Sisehindamist läbiviiva isiku ülesandeks on tutvuda hindamisvaldkonda reguleerivate
õigusaktidega ja koolisiseste dokumentidega ning koostada hindamise tulemustest
ülevaade.
3.6 Sisehindamist koordineerib direktor, kelle ülesandeks on:
3.6.1 tagada sisehindamise protsessi ladus toimimine lähtuvalt sisehindamise sisulistest
nõuetest ning ajalisest raamistikust;
3.6.2 teha teatavaks sisehindamise läbiviijatele ajakava ning tagada sisehindamist
läbiviivatele isikutele juurdepääs vajalikele koolidokumentidele;
3.6.3 koostada sisehindamist läbiviinud isikute ülevaadete põhjal kokkuvõte
hindamisvaldkondadest, millele sisehindamine keskendus;
3.6.4 koostada sisehindamise kokkuvõtte eelnõu.
3.7 Sisehindamise kokkuvõte sisendina kasutatakse andmeid järgmistest allikatest:
-

väljavõtted e-koolist;
väljavõtted EHIS-est;
personali rahulolu küsimustikud;
riigieksamitulemused (EIS, Innove);
koostöö- ja motivatsioonivestlused personaliga;
õppetoolide aastakokkuvõtted;
klassijuhatajate aastakokkuvõtted;
tugisüsteemi aastakokkuvõte;
TSG õpetajate ja õpilaste mõttekoja üritustel kaardistatud valdkonnad;
TSG õpilaste rahuloluküsitlused;
TSG lapsevanemate rahuloluküsitlused;
Koolitoidu analüüs;
PISA tagasiside koolile;
Tallinna munitsipaalkoolide rahuloluküsitlus;
“Rohelise kooli” visioon;
TSG arengukava 2018-2021;
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3.8 Sisehindamise kokkuvõtte eelnõu kajastab kooli tegevuse tugevuste ja
parendusvaldkondade analüüsi.
3.9 Direktor töötab kooli töötajatelt saadud kommentaarid läbi ning võimalusel arvestab
nendega lõpliku sisehindamise kokkuvõtte kujundamisel.
3.10 Sisehindamise kokkuvõtte allkirjastab direktor.
3.11 Sisehindamise kokkuvõttes välja toodud kooli tugevuste ja parendusvaldkondade põhjal
määratletakse kooli arengukavas kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, detailne
tegevuskava esitatakse õppeaasta alguses kooli üldtööplaanis.
4. Rakendussätted
4.1 Käesolev sisehindamise korra redaktsioon jõustub alates korra kehtestamisest direktori
käskkirjaga.
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Lisa 1 Tallinna Saksa Gümnaasiumi sisehindamisvaldkonnad ja nende hindamise kriteeriumid
2.1 Eestvedamine ja juhtimine
Hindamisvaldkond
eestvedamine
strateegiline juhtimine

Info kogumise
allikad ja meetodid
rahulolu-uuring
arengukava
üldtööplaan

Aeg ja vastutaja

Hindamiskriteeriumid

märts-august/
direktor
mai-august/ direktor

Huvigruppide
rahuloluküsitluse analüüsid
 arengukava
tegevuskava täitmise
hindamine
 arengukava
parendusvaldkondade
ja üldtööplaani
võrdlus

2.2 Personalijuhtimine
Hindamisvaldkond

personalipoliitika
kavandamine

personali analüüs

personali
tasakaalustatud
arendamine

Info kogumise
allikad ja
meetodid
vestlused
töötajatega
personali
värbamisega seotud
dokumentatsioon

Aeg ja vastutaja

EHIS
tööajatabelid
töölepingud

maiaugust/direktor,
juhiabi



EHIS
üldtööplaan
töötajate
eneseanalüüsid
rahulolu uuring

mai-august/
direktor,õppejuht



märts-august/
direktor,
õppejuht, juhiabi

Hindamiskriteeriumid











koormuste jaotamise
projekti analüüs
töötajate konkursiga
seotud statistika
töötajate konkursi
komisjoni protokollid
töötajate vastavus
kvalifikatsiooninõuetele
töötajate voolavus
töötajate haiguspäevade
arv
osalemine tööalasel
täiendkoolitusel
koolitustel õpitu
jagamine kolleegidega
osalemine
koostööprojektides ja –
võrgustikes
osalemine koolitajana
koolitustel,
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personali kaasamine

töötajate
eneseanalüüsid
koosolekute ja
ümarlaudade
protokollid

mai-august/
direktor, õppejuht

personali rahulolu

rahuloluküsitlus
töötajate
eneseanalüüsid

aprill-august/
direktor

konverentsidel,
seminaridel
 kooli, linna, vabariigi
poolt tunnustatud
töötajad
 õpilaste juhendamine
õpilasüritustel ja
konkurssidel
 õpilasürituste
korraldamine
 hea kolleegi tiitel
osalemine
 õppenõukogu
koosolekutel;
 sisekoolitusel;
 koostöö- ja
motivatsioonivestlustel;
 rahuloluküsitlustes;
 töötubades;
 õpilaste- ja
personaliüritustel;
 rahvusvahelistes
projektides.



töötajate motiveerituse
tase
personali tasustamis- ja
tunnustamissüsteemi
mõjususe analüüs
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2.3 Koostöö huvigruppidega
Hindamisvaldkond
huvigruppidega
koostöö ja kooli avatus

Info kogumise allikad Aeg ja vastutaja
ja meetodid
koduleht
märts-august/direktor
rahulolu uuring
üldtööplaan

Hindamiskriteeriumid



huvigruppide
kaasamine

koosolekud
protokollid
ekool
koduleht
õppeaasta analüüs

septemberaugust/direktor









huvigruppide rahulolu

rahulolu uuring
esitatud pretensioonid

mai-august/direktor






teavitustöö
kodulehe
vahendusel
osalemine
väljaspool kooli
toimuvates
tegevustes
hoolekogu
aktiivsuse ja
mõju
hindamine
huvigruppide
osalemine
arendustöös
ekooli
kasutamine
kodulehe
külastatavus
huvigruppide
osalemine
ühistegevustes
ressursside
jagamine
rahulolu tase
pretensioonid ja
nende
lahendamise
tulemuslikkus
lahtiste uste
päevade
külastatavus
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2.4 Ressursside juhtimine
Hindamisvaldkond

Info kogumise
allikad ja
meetodid
ressursside juhtimine kooli eelarve
kavandamine
projektid

eelarveliste
kooli eelarve
ressursside juhtimine Omniva arvete
keskkond
majandusaasta
aruanne
inventuuri
läbiviimise aktid
IKT kasutamine

inforessursside
juhtimine

rahulolu uuring

Aeg ja vastutaja

septemberaugust/direktor

Hindamiskriteeriumid







september-august/
haridustehnoloog



märts-juuni/
haridustehnoloog





kooli raamatukogu

keskkonda säästev
tegevus

materiaaltehnilise
baasi arendamine

raamatukogu
põhimäärus
õppekirjanduse
laenutamise
register

mai-juuni/
raamatukogutöötaja

kooli õppekava
üldtööplaan
rohelise kooli
visiooni täitmine
rahulolu uuring,
õppetoolide
koosolekud

maiaugust/õppejuht,
arendusjuht
mai-juuni/direktor










eelarve täitmine
kokkuhoiu ja säästliku
majandamise võimaluste
hindamine
rahastatud projektid
ressursside kasutamise
vastavus pidaja poolt
kehtestatud korrale
klassi keskmine täituvus
hinnang personali
optimaalsusele
IKT vahendite
kättesaadavus ja
kasutamine
info kättesaadavus
dokumendihaldussüsteemi
analüüs
konfidentsiaalsuse
tagamine
eksponaatide arv
õppekava toetavad
tegevused
õppekava toetav kirjandus
õppevara kasutamine
raamatukogu külastatavus
keskkonda säästvad
tegevused õppeprotsessis

töö- ja õppekeskkonna
vastavus nõuetele
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2.5 Õppe- ja kasvatusprotsess
Hindamisvaldkond
õppekava täitmine ja
arendamine

Info kogumise
allikad ja meetodid
õppekava
õppetöö kokkuvõte

Aeg ja vastutaja
septemberaugust/õppejuht

Hindamiskriteeriumid



õppekava analüüs
õpetajate õppetöö
kokkuvõtete
võrdlev analüüs
õpitulemuste
ekool
trimestri ja õppeaasta
 õppemeetodite
saavutamine
õppetöö kokkuvõte
lõpp/
kasutamine
üldpädevuste
õppenõukogu
õppejuht
lähtuvalt õpilaste
arendamine
protokollid
vajadusest
arenguvestlused
 õpilaste
tunnivaatlused
akadeemiline
rahulolu uuring
edasijõudmine
 koolikohustuse
täitmine
 täiendav õppetöö
 klassikursuse
kordamine
HEV õppijate sh
ekool
trimestri ja õppeaasta
 tugisüsteemi kaudu
andekate toetamine
EHIS
lõpp/ õppejuht, HEV
toetatud õpilased
tugisüsteemi
koordinaator
 mitte edasijõudnud
ümarlaua protokollid
õpilased õppeaineti
õpilasvõistluste
 õpiabi
kokkuvõtted
rakendamise
õppetöö kokkuvõte
tulemuslikkus
 IÕK rakendamise
tulemuslikkus
 õpilaste
võimalused
enesearenduseks
väljaspool
õppetööd
õpilaste arendamine ja õpilasvõistluste
aprill-juuni/õppejuht
 arenguvestluste
kaasatus lähtuvalt
kokkuvõtted
läbiviimine
õppe- ja
ekool
 koolis korraldatud
kasvatustegevuse
rahulolu uuring
õpilasvõistlused ja
eesmärkidest
õpetajate
õpilaste osalemine
eneseanalüüsid
nendel
 maakondlikel ja
üleriigilistel
õpilasvõistlustel
osalenud õpilased
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Õpilaste tagasiside
õppe- ja
kasvatustegevusele

arenguvestluse
kokkuvõtted
rahulolu uuring

aprill-august/õppejuht





IKT vahendite
kasutamine õppetöö
korraldamisel

eneseanalüüs
õppetöö kokkuvõte
tunnivaatlused

aprill-august/
õppejuht, infojuht







õpilaste kaasamine ja
omaalgatuse toetamine

õppeaasta kokkuvõte
üldtööplaan

mai-juuni/õppejuht,
huvijuht





huviringides ja
pikapäevarühmas
osalenud õpilased
õpilaste
tunnustamine
esmaabi ja
ohutusega seotud
teemad õppekavas
arenguvestluste
toimumine klassiti
rahulolu
toitlustamisega
rahulolu
terviseedendusega
IKT- vahendite
eesmärgipärane
kasutamine klassiti
ja aineti
digitaalseid
õppevahendeid
valmistavad või
kasutavad õpetajad
õppevarapanka
üles pandud
materjalid
õpilaste poolt
korraldatud
sündmused
sündmuste
korraldamisesse
kaasatud õpilased
projektides
osalenud õpilased
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