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Vabaduse tänava koolimaja 



 

 

• „Uus kool on vaja aga selliseks elada. Uus kool on vaja elada koduseks. Meie 
koolimaja on vaja muuta hubaseks ja käepäraseks ning panna oma kella järgi 
tööle. Kõike, mida see uus koolimaja meile pakub, alles avastame ja avastame 
koos. Aga see kõik võtab aega,“  

 

• Koolihoone pakub uusi väljakutseid, aga iga väljakutse nõuab pingutust. 
„Uus koolihoone ei tekita mõnusat õpikeskkonda, seda saab teha koos ja 
koostöös. Koostöös õpetajate, õpilaste ja lastevanematega,“  

 

Maja on uus, ilus, puhas ja 

kaasaegne. Aga see maja pole veel 

meile kodune, sest kodus on kõik 

asjad oma käe järgi seatud ja paigas.  

Kodus on kodune tunne: oma tunne “ 



I v II v III v
Aasta

2012/13

Õpilaste arv 774 769 768 768

Väga hea 102 110 120 151

Hea 309 299 259 278

Puudulik 68 72 90 67

Keskmine hinne 4,27 4,3 4,23 4,25
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ÕPPEEDUKUS 2012/2013 





 

Õppeedukus 

 
• 2012/13. õppeaasta lõpetas riikliku kiituskirjaga 146 2.- 8. 

kl. õpilast 

• Väga hea ja hea õppeedukusega lõpetas 2.-8. klassi 255 

õpilast  

• Täiendavale õppetööle jäi 66 õpilast, õppeaasta lõpuks neist 40  

sooritasid täiendava õppetöö 

• Põhikooli lõpetas 86 õpilast, kellest 8 lõpetas riikliku 

kiituskirjaga 

• Väga hea ja hea õppeedukusega lõpetas põhikooli 20 õpilast  

• Riikliku ainealase kiituskirja sai 56 põhikooli lõpetajat 

• Klassikursust jäi kordama 5 õpilast, neist üks 

                1. klassi; kolm 8. klassi; üks 9. klassi 



Põhikooli lõpueksamite tulemused  

Õppeaine Koolis Riigi keskmine 

Eesti keel ja kirjandus 73,0 74,8 

Matemaatika  29,8 33,7 

A-võõrkeel 66,4 64,7 

B-võõrkeel (vene keel) 63,5 67,3 

Ajalugu 57,5 62,2 

Bioloogia 53,75 49,6 

Keemia 83,5 86,5 

Ühiskonnaõpetus 45,7 52,6 



Aineolümpiaadid, ainevõistlused 
 

• Osa  võeti 11 erinevast aineolümpiaadist: 

    matemaatika, füüsika, keemia, inglise keel, vene keel, 
saksa keel, emakeel, geograafia, bioloogia, 
ühiskonnaõpetus ja õpioskuste olümpiaad 4. klasside 
õpilastele 

• Osa võeti paljudest erinevatest ainevõistlustest: 
matemaatikavõistlused „Nuputa“, „Känguru“, „Kuubik“ 
ja „Nutikad matemaatikud“, RMK viktoriinid ja  
orienteerumisvõistlus, erinevad luulekonkursid, kunsti-, 
käsitöö- ja spordivõistlused, lauluvõistlused 

• Osa võeti veel õpilasleiutajate riiklikust konkukursist, 
kooliteatrite  festivalist, koolitantsust, kabevõistlusest, 
erinevatest laskmisvõistlustest 

 

 

 

 



• I koht vabariiklikul õpilaskonkursil "Sõnavigur„ 

• I koht Kangas ja Nööp poolt korraldatud vabariiklikul 
käsitöökonkursil „Jõuluteemalised näputööd„ 

• I koht projektis „Tere, Kevad! 2013“ loodusteemalises viktoriinis 
nooremas rühmas 

• II koht First Lego League (FFL) Eesti meistrivõistlustel projekti eest 

• III-IV koht TikiTiigri vabariiklikult õpilaskonkursilt "Mäng„ 

• III koht TV 10 olümpiastarti mitmevõistluses 

• TV 10 olümpiastarti sarjas III koht kuulitõukes, II ja IV koht 
kõrgushüppes, 6. koht 60m jooksus ja kõrgushüppes, palliviskes II, 
IV ja 6. koht 

• Koolitantsu finaalis lastetantsude kategoorias kolme parema hulgas, 
tants „Olgem sõbralikud“ 

• Üheks paremaks tööks hinnati vabariiklikule luulekonkursile "Mis 
maa see on„ esitatud tööd 

• V koht vabariiklikul matemaatikavõistlusel „Kuubik“ 

• Viielt erinevalt vabariiklikult kunstikonkursilt 7 eripreemiat 
 

 

 

 

Suuremad saavutused 
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KiVa programm 

 
 

 
• Tõenduspõhine programm kiusamise 

ennetamiseks ja vähendamiseks. 

 

• Välja töötatud Soomes, Turu Ülikoolis Soome 

haridus- ja kultuuriministeeriumi rahastusel.  

 

• Valga Põhikooli KiVa meeskond: Karin Kütimets, 

Kristi Lee, Airli Laine ja Anneli Lõoke  



Mis on kiusamine?   Mis ei ole kiusamine? 

Kahjustav käitumine 
või alandav kohtlemine, 
mis on 

– tahtlik, 

–korduv, 

–suunatud kaitsetu või 
vähem tugeva isiku vastu. 

 

 

Kiusamine ei ole 

–konflikt 

–vaidlus 

–kaklus 

 

 

Pigem on kiusamine 
rõhuva suhte väljendus; 
võimu ja tugevuse 
kuritarvitamine. 
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Kiusamine ei puuduta ainult kiusajaid ja 

ohvreid 

• Enamiku kiusamisjuhtumite korral on 

olukorra juures ka kaaslaste grupp. 

 

• Pealtnägijate reageeringud kiusamisele on 

kriitilise tähtsusega. See mõjutab: 

- kuidas kiusatud laps end tunneb; 

- kuidas kiusamise olukord edasi läheb; 

- kui kaua kiusamine kestab. 
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Grupi olulisus 

• Enamiku kiusamisjuhtumite korral on olukorra juures 

ka kaaslaste grupp 

• Mida teised õpilased teevad, kui kedagi kiusatakse?  

Ohvri kaitsjad 

Vaikivad heakskiitjad 

Kiusaja abilised 

Ohver 

Kiusaja toetajad 

Kiusaja(d) 

13% 

9% 

23% 

8% 

20% 

27% 
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On oluline, et kõik õpilased mõistavad, et nemad 

saavad olukorda muuta!  

 
                  “Lõpetame kiusamise kõik koos!” 

 

See on KiVa programmi peamine idee! 

 

Soomes programmi katsetamisel tundis 98% 

ohvritest, et nende olukord muutus pärast KiVa 

vestlusi paremaks.  

 

 

 



Ennetavad (universaalsed) tegevused: KiVa tunnid 
õpilastele 

• Viiakse läbi 1. ja 2. kooliastmes (ehk 1.-6. kl). 

• 10 tundi (igaüks sisaldab kahte 45-minutilist tundi) 
kiusamisest, toimuvad kogu kooliaasta jooksul. 

• Teemad: teiste lugupidav kohtlemine, erinevuste 
aktsepteerimine, tunnete mõistmine ja reguleerimine, 
kiusamise äratundmine, konstruktiivne käitumine kiusamist 
märgates või kiusamise all kannatades. 



Mida saavad lapsevanemad kiusamise 
vähendamiseks teha? 

• Suhtu igasse kiusamisolukorda tõsiselt. 

• Tee kooliga koostööd. 

• Teavita kooli kiusamisjuhtumitest. 

• Usalda kooli võimekust probleemi lahendada. 

• Arutle oma lapsega kiusamise teemadel isegi siis, kui teda ei 
kiusata või ta ise ei kiusa teisi. 

• Mida teha, kui märkad kiusamist? 

Julgustame lapsi mitte liituma kiusamisega, vaid toetama 
ohvrit ja rääkima kiusamisest täiskasvanutele! 

 

 







Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”  

Läbiva teema käsitlemisel  on oluline toetada õpilase initsiatiivi 

ning pakkuda tallevõimalusi ja abi ühisalgatusteks.  



 Wake up call: President Obama's Education Secretary, Arne Duncan, pictured   

on the right with a red tie, has said that the latest PISA results need to spur 

schools into action 



MIS ON PISA? (6. detsember 2013)   
 
• ...on kõige suurem rahvusvaheline haridusuuring (viimases 

uuringus osales 68 riiki ja enam kui 400 000 õpilast).  

• ...toimub iga kolme aasta tagant (seni 2000, 2003, 2006, 
2009, 2012 ).  

• ...uurib 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi,  nende 
valmisolekut täiskasvanu eluks.  

• ...hindab õpilaste teadmisi kolmes valdkonnas: lugemine, 
loodusteadus, matemaatika. Ühtlasi kogub taustateavet 
õpilase, tema perekonna ja koolikorralduse kohta, mis aitab 
seletada tulemuste põhjuseid.  

• ...näitab osalevate riikide haridussüsteemi efektiivsust, 
tugevusi ja nõrkusi.  

 



  Küsimus ei ole, mitmendal kohal Eesti 
paikneb riikide pingereas, vaid kas meie 
lastel on kaasaegses ühiskonnas 
toimetulekuks ja iseenda ning Eesti riigi 
arendamiseks vajalikud oskused… 

Valga, august, 2011 



 
PISA 2009 uuringu järeldused  
 

• Haridusse rohkem investeerivad süsteemid kalduvad saama 
paremaid tulemusi. 

• Õpilased kes vabal ajal loevad, saavutavad reeglina paremaid 
tulemusi.  

• Poiste ja tüdrukute vahe! 

•  Õpilaste klassikursuse kordamine ei paranda õpilaste 
tulemusi, pigem halvendab. 

•  Töö nõrkadega ja töö andekatega  

• Õpilaste väike arv klassis ei seostu tulemusega. 

 

 



Kõrgemate saavutustasemete osakaal meil ja meist 
paremini sooritanud riikides  
                                 Funktsionaalne lugemine 

RIIK 5. ja 6. tase 4., 5. 6. tase kokku 

Šanghai  19,4 54,1 

Uus-Meremaa 15,8 40,5 

Singapur 15,7 41,4 

Soome 14,5 45,1 % 

Jaapan 13,4 40,4 

Korea 12,9 45,8 

Austraalia 12,8 36,9 

Kanada  12,9 39,7 

Hongkong  12,4 44,2 

… 

Eesti 6,0 22,2 

Valga, august, 2011 





Päikse algus…….ehk kogu tõde   
Päikese idee tuli lõpuks fassaadi projekteerijalt Anti Kinsigolt, kelle 
eelnevate lahendustega me päriselt rahul ei olnud, kuna tundusid igavad. 
Meie lootsime aga midagi erilist saada.  Päike aga tekitas kohe rõõmsa ja 
positiivse meelolu ja on siiani ka kõigile meeldinud, kes fassaadi jooniseid 
näinud. Vähemalt sellist fassaadi ühelgi teisel eesti koolil ei ole.  

 

Ja eks koolimaja nägemine võiks ju ideaalis kõigile naeratuse näole tuua 
ja hea tuju kogu päevaks. 
 

Mina omalt poolt lasin veel kohendada kogu fassaadi tonaalsust, 
täpsustada päikese konkreetset asukohta ja värvikoode ning lasin 
fassaadile lisada ka teksti "Valga Põhikool" ehk siis nö juhendasin natuke 
projekteerijat. 
 







Rühmatöö  

Mille järgi otsustate, et kool on 
hea?   

1 – 5  

Kuidas mina lapsevanemana aitan 
kaasa hea kooli kujundamisele? 

6 - 10 

 

 



  
 
 
 
 



Valga Põhikooli direktor Tarmo Post  


