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Kehtestatud 

Vaida Põhikooli direktori 

22.02.2017 käskkirjaga nr  1-2/13  

 

Vaida Põ hikõõli sisehindamise kõrd 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesolev dokument  reguleerib sisehindamise läbiviimise korda Vaida Põhikoolis 

(edaspidi koolis) lähtudes „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 78 ja lastekaitseseaduse § 

37. Sisehindamise kord on läbi arutatud ja arvamus antud kooli hoolekogu 20.02.2017 

koosolekul. 

1.1.1. Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on 

tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse 

välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli 

arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja 

kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. 

1.1.2.  Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul. 

1.1.3.  Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks 

hoolekogule. 

Lähtudes lastekaitseseaduse § 37 

1.2.  Lasteasutuse sisehindamine on tegevus, mille käigus hinnatakse lasteasutuse 

töökorraldust ja töökeskkonda ning tegevuste tulemuslikkust lapse õiguste ja heaolu 

tagamisel. Sisehindamise käigus selgitatakse välja lasteasutuse eesmärkide täitmist toetavad ja 

takistavad asjaolud ning analüüsitakse lasteasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele. 

1.2.1.  Lasteasutus peab viivitamata kõrvaldama sisehindamisel selgunud asjaolud, mis 

takistavad lapse õiguste ja heaolu tagamist. 

1.2.2.  Lasteasutuse sisehindamist korraldab lasteasutuse juht. 

1.2.  Sisehindamise eesmärk 

1.2.1. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad 

tingimused ja kooli järjepidev areng. 

1.2.2. Sisehindamise eesmärk on tagada, et kooli tegevust kavandatakse, korraldatakse, 

teostatakse ja arendatakse kooskõlas vastavates õigusaktides sätestatud või nendest 
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tulenevate nõuetega. Sisehindamise käigus selgunud asjaolud, mis takistavad lapse 

õiguste ja heaolu tagamist, tuleb kõrvaldada kohe. 

Eesmärgi saavutamiseks: 

1.2.3. selleks selgitatakse välja kooli tugevused ja nõrkused ning parendusvaldkonnad; 

1.2.4. väljaselgitatud tugevustest ja parendusvaldkondadest lähtuvalt koostatakse kooli 

arengukava; 

1.2.5. sisehindamise eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja 

kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust; 

1.2.6. kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul. 

 

2. SISEHINDAMISE LÄBIVIIMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID 

2.1.  Sisehindamise korraldamine 

Kooli sisehindamist korraldab enne uue arengukava koostamist direktor. 

2.2. Sisehindamise läbiviimise planeerimine 

2.2.1. Sisehindamise läbiviimisesse on kaasatud kõik kooli töötajad. Vastutavad Töötajad 

teostavad sisehindamist oma valdkonnas. Sisehindamise tarvis võib moodustada 

töörühmi. 

2.2.2. Sisehindamist teostavad isikud peavad olema tutvunud hindamisvaldkonda 

puudutavate õigusaktidega, on läbi töötanud hindamisvaldkonna koolisisesed 

dokumendid ja teevad kokkuvõtte ehk analüüsi. 

2.2.3. Sisehindamist koordineerib kooli direktor ning koostab üldkokkuvõtte, mille 

allkirjastab. 

2.2.4. Iga õppeaasta lõpul analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust, eestvedamist ja 

personalijuhtimist, ressursside juhtimist, koostööd erinevate huvigruppide vahel, tuues 

välja parenduskohad. 

2.3.  Sisehindamise kriteeriumid 

2.3.1.  Sisehindamisel lähtub õppeasutus tegevusnäitajatest, mis on kättesaadavad Eesti 

Hariduse Infosüsteemi (www.ehis.ee) kaudu, ja järgmistest hindamiskriteeriumidest: 

1)    eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine; 

2) personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, 

kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud 

tulemused, sealhulgas personali saavutused, täienduskoolitus, rahulolu, personaliga seotud 

statistika; 

3) koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, 

huvigruppidega koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sealhulgas 
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hoolekogu, lastevanemate ja teiste huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, kaasatus 

otsustamisse, tagasiside ja rahulolu; 

4) ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise 

baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid; 

5)  õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas õpilase areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, 

väärtused ja eetika; õpilastega seotud tulemused, sealhulgas hariduslike erivajadustega 

õpilastega arvestamine, huvitegevus, terviseedendus, turvalisus sh liikluskasvatus, õpilastega 

seotud statistika, õpilaste rahulolu ning õpijõudlus. 

2.4.  Kooli sisehindamise läbiviimisel kasutatavad meetodid 

2.4.1.  Kooli sisehindamise läbiviimiseks kasutatakse järgmisi meetodeid: 

1) õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonna, sh õppe- ja kasvatustegevuse ja selle tulemuslikkuse 

analüüsimine; 

2) statistilise ja finantsaruandluse, õpitulemuste ning muu kogutud informatsiooni 

analüüsimine, sh Eesti Hariduse Infosüsteemis kajastuvate andmete analüüsimine; 

3)   õppeasutuse dokumentatsiooni analüüsimine, õpetajate töö tulemuslikkuse analüüsimine; 

4) arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja kooli personaliga, heaoluküsimustiku läbiviimine 

õppeasutuse töötajatele, lastevanematele, õpilastele ning teistele koolile olulistele 

huvigruppidele. 

3. SISEHINDAMISE TULEMUSTE ESITAMINE 

3.1.  Sisehindamise vahetulemuste vormistamine õppeaastati 

3.1.1. Lähtudes kooli üldtööplaanis kavandatust vormistatakse sisehindamise tulemused iga 

õppeaasta lõpus analüütilise aruandena, mis arutatakse läbi kooli õppenõukogus. 

3.2.  Sisehindamise tulemuste vormistamine 

3.2.1. Sisehindamise tulemused vormistatakse kirjalikult enne kooli uue arengukava 

koostamist. 

3.2.2.  Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest: 

1) õppeasutuse üldandmed; 

2) õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära, õppeasutuse arengukava eesmärgid; 

3) sisehindamissüsteemi lühikirjeldus; 

4) õppeasutuse tugevuste ja parendustegevuste kirjeldused. 

3.3.  Sisehindamise aruande tutvustamine ja kooskõlastamine 
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3.3.1. Sisehindamise tulemused arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning esitatakse arvamuse 

avaldamiseks kooli hoolekogule ja kooli pidajale. 

3.4.  Sisehindamise aruande kinnitamine 

3.4.1. Sisehindamise aruande kehtestab kooli direktor käskkirjaga. 

3.5.  Sisehindamise aruande arhiveerimine 

3.5.1. Sisehindamise aruanne arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamise korrale. 

4. SISEHINDAMISE TULEMUSTE KASUTAMINE KOOLI ARENDUSTEGEVUSES 

4.1. Kooli arengukava seos sisehindamise aruandes esitatud tulemustega 

4.1.1. Kooli sisehindamise aruandes välja toodud kooli tegevuse tugevuste ja 

parendusvaldkondadest lähtuvalt koostatakse kooli järjepideva arengu tagamiseks koostöös 

hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava tegevuskava või täiendatakse olemasolevat 

arengukava tegevuskava. 

4.2.  Kooli üldtööplaani ja töötajate tööplaanide seos arengukavaga 

4.2.1. Kooli üldtööplaan on kooli lühiajaline plaan, milles määratakse kooli ühe õppeaasta 

tegevuskava lähtudes kooli arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta töö 

analüüsist. 

5. PÖÖRDUMISTE KÄSITLEMISE KORD 

5.1. Pöördumiste käsitlemise eesmärgiks on koolile esitavate pöördumiste võimalikult kiire 

läbivaatamine ja lahenduste leidmine. 

5.2. Õppeaasta pöördumiste statistika esitatakse kokkuvõtvalt iga valdkonna töö analüüsis, 

sisehindamise perioodi aruandes. 

5.3. Pöördumiste käsitlemises tagatakse konfidentsiaalsus. 

5.4. Pöördumisi saab esitada nii suuliselt kui kirjalikult (lisa 1). Suulise pöördumine esitatakse 

koolitöötajale, kes edastab protokolli koostamise tarvis info sekretärile. Pöördumised 

protokollib ja tagasiside annab kooli sekretär. 

5.5. Kirjalikud pöördumised saab esitada kooli aadressil kool@vaida.edu.ee või saata 

kirjalikult paberkandjal aadressil Vana – Vaida tee 15, 75302 Vaida, Harjumaa, Vaida 

Põhikool. 

5.6. Kõik pöördumised registreeritakse. 

5.7. Anonüümsed pöördumised vaatab läbi direktor, vajadusel juhtkond. Need pöördumised ei 

kuulu personaalsele menetlusele. 

mailto:kool@vaida.edu.ee
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5.8. Pöördumised vaadatakse üle 30 kalendripäeva jooksul, arvestust hakatakse pidama 

registreerimise päevast. Kui menetlus kestab kauem, teavitatakse 30 kalendripäeva möödudes 

sellest pöördumise esitajat. 

5.9. Pöördumisi menetleb direktor või tema poolt volitatud isik. Vajadusel võib kaasata 

pöördumise  lahendamiseks väljaspool kooli spetsialisti, eksperti. 
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Lisa 1 

         VAIDA PÕHIKOOL 

PÖÖRDUMISE ESITAMINE 

1. Pöördumise esitaja 

Pöördumise esitaja (nimi)  

Pöördumise esitaja kontaktandmed  

Pöördumise viis: telefon, internet, isiklikult 

muud 

 

 

2. Põhjus või olukord, mis tingis vajaduse pöörduda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mida pöörduja taotleb? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kuupäev, allkiri : _______________________________________________________ 
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PÖÖRDUMISE LAHENDAMINE 

5. Pöördumise lahenduskäik (kuhu, kellele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lahendusotsus ja rakendatavad meetmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pöördumisele vastamine 

Pöördumisele vastanud isiku nimi ja allkiri  

Kuupäev  

Vastuse esitamise viis: telefon, e-post, 

internet, isiklikult, posti teel, muud 

 

 


