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1. SISSEJUHATUS 

Tallinna Juudi Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse eesmärgid, 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Tallinna Juudi Kooli arengukava lähtub: 

• Tallinna Haridusstrateegiast 2020 -2030 

• Tallinna linna arengukavast 2018 -2023 

• Haridus- ja koolikorralduslikest õigusaktidest 

• Tallinna Juudi Kooli põhimäärusest 

• Tallinna Juudi Kooli 2018 -2020 arengukava analüüsist 

• Tallinna Juudi kooli 2018 -2019 kooli sisehindamise tulemustel ja kokkuvõttes 

• Tallinna Juudi Kooli 2019 -2020 õppeaasta kokkuvõttest 

Arengukava on aluseks kooli strateegiliste otsuste langetamisele  ning iga-aastaste üldtööplaanide 

koostamisele. 

Arengukavas käsitletakse kooli hetkeseisu, arengusihte ja -eeldusi, mis toetaksid parimal viisil 

õpilase kujunemist mitmekülgseks isiksuseks ja edukaks ühiskonnaliikmeks. 

Arengukava valmimist juhtis direktor, kes kaasas kooliga seotud huvigrupid.  Kooli arengukava ja 

arengusuunad olid arutatud koos Eesti Juudi Kogukonna juhtkonnaga kellega on läbivinnud 

mitmeid kohtumisi ja arutlusi. Arengukava koostamiseks ja arengusuunda määratlemiseks oli 

koostatud töörühm kuhu kulusid:  õpealajuhataja, majandusalajuhataja, reaalainete-, eesti-, inglise-

keele, heebrea ja judaica ainesektsionide juhatajad ja õpetajad. Arengukava arutati kooli 

hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu koosolekul. 

Hetkeolukorra kaardistamiseks viidi läbi asutuse SWOT analüüs (lisa nr.1), kooli arengusuundade 

kavandamiseks on kasutatud kooli tegevust kajastavat statistilised andmed ja huvigruppide 

ettepanekud ja eksperthinnanguid. 

Eesmärgid  mis on kirjeldatud arengukavas ja nende saavutamise hindamist toimub kooli 

sisehindamise raames. Arengukava vaadatakse läbi iga aasta tagant, augusti kuu õpenõukogu 

koosolekul ja vajadusel tehakse ettepanekud lisada arengukavasse täiendused ja parandused ning 

täpsustatakse strateegilisi eesmärke ja tegevusi järgnevaks perioodiks. Kõik parandused ja 

täiendused eelnevalt kooskõlastatakse hoolekoguga ja õpilasesindusega. 
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2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU 

 

Tallinna Juudi Kool on sõjaeelse, 1924. a. juudi kogukonna poolt rajatud Juudi Gümnaasiumi 

õigusjärglane. Kuni natsionaliseerimiseni 1940. aastal töötas  kool  Karu tn. 16 asuvas hoones. 

Eesti Vabariigi taassünniga  tagastati õigusvastaselt võõrandatud vara ning 1990. aastal taastati 

Tallinna Juudi Kooli kui õppeasutuse  tegevus oma esialgses asupaigas.  

Tallinna Linnavolikogu otsusega taasavati  1990.a Tallinna Juudi Kool munitsipaalkoolina Karu 

tn. 16 hoones.  

 

Kooli asukoht: Karu 16, Tallinn 10120  

                        Auna 6, IV korrus, Tallinn 10317, alates 01.09.2020. a.  

 

Karu 16 hoone kuulub Eesti Juudi Kogudusele ja ruumid Auna 6, renditud Eesti Juudi 

Kogukonna poolt ja üle antud tasuta kasutusele.  

 

Kooli on edukalt lõpetanud üle 950 õpilase, neist 38 kuld- ja 38 hõbemedaliga. 

 

Alates 2008 aastast Tallinna Juudi kool kuulub Ülemailmse ORT koolide võrku, 

koostöömemorandum on alla kirjutatud 17.06.2008.  

ORT filantroopilise-valgustuslik organisatsioon, erilist tähelepanu pööratakse selliste alade 

toetamiseks nagu elektroonika, infotehnoloogia, robootika, programmeerimine, füüsika-keemia-

bioloogia, matemaatika ning heebrea keel, juudi tavad ja juudi ajalugu.  

 

Alates kooli taasavamisest 1990.a on meie põhieesmärgiks olnud orienteeritus juudi rahvasliku 

identiteedi arendamisele ning kvaliteetsele ja tulemuslikule õppetööle, pakkudes õpilastele riikliku 

õppekava raames haridust, mis vastab ühiskonna arengu kaasaegsele tasemele ning mis võimaldab 

edaspidist haridustaseme tõstmist ja juudi rahvasliku algete tugevdamiseks juudi haridust. 
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3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

Tallinna Juudi Kool on munitsipaalkool, Tallinna Linna haridusasutus.  

 

Kooli asukoht: Karu 16, Tallinn 10120 ja alates 01.09.2020.a. Auna 6, IV korrus, Tallinn 10317, 

kus õppetöö toimub eesti keeles. 

 

Karu 16 hoone kuulub Eesti Juudi Kogudusele ja ruumid aadressil Auna 6 renditud Eesti Juudi 

Kogukonna poolt ja üle antud tasuta kasutusele Tallinna Juudi Koolile. 

veebileht: http://www.jkool.tln.edu.ee  

Vastavalt Tallinna Liinavalitsuse 10. juuni 2020. a. määrusele nr.17 

https://www.riigiteataja.ee/akt/417062020005 on vastuvõetud uus Tallinna Juudi Kooli 

põhimäärus, kus on vastavalt § 8 (1) õppekeelena põhikoolis on määratud vene ja eesti keel ja 

vastavalt (2) õppekeelena gümnaasiumis on määratud eesti keel. 

 

Tallinna Linnavalitsuse istungil 17. juunil 2020.a., istungi protokoll nr. 35 (lisa nr.2 ) otsustati 

nõustuda, et Tallinna Juudi koolis avatakse koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga 2020/2021 

õppeaastal uus eesti õppekeelega õppesuund, mis keskendub heebrea keele ning juudi kultuuri ja 

traditsioonide õpetamisele. Eesti Juudi Kogukond annab selleks koolile kasutada Tallinnas Auna 

tn. 6 asuvad ruumid.  

Tallinna Juudi Kooli õppekavas on judaica ainevaldkond, mille raames õpitakse  heebrea keelt, 

juudi tavasid, juudi ajalugu, juudi kirjandust, osaletakse ja kaitstakse projekti Bar-Bat mitsva  ja 

rahvusvahelist projekti Masa Shorashim (Juured).  

Iisraeli Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt organiseeritakse Juudi Ajaloo ja Juudi Tavade 

olümpiaadid, kus osalevad meie kooli 10. ja 11. klassi õpilased. Iisraeli Välisministeerium 

korraldab rahvusvahelise projekti „Noored diplomaadit“,  kus osalevad meie kooli 10. ja 11. klassi 

õpilased. 

Alates 2017. aastast kooli gümnaasiumi osa  õppekavasse on lisatud eesti keele C-1 taseme 

eksamiks ettevalmistuskursused ning alates 2018. on lisatud inglise keele IELTS ja Cambridge C-

1 tasemele eksamiks ettevalmistuskursused.   

 

Tallinna Juudi Kool üheks prioriteediks on aktiivne MÕKi meetmete kasutamine ja STEM-i ainete 

õpetamine (infotehnoloogia, programmeerimine, elektroonika, robootika, bioloogia, füüsika ja 

matemaatika).     

 

Alates 2019. Tallinna Juudi koolis on käivitatud Kogupäevakooli projekt, mille raames ringide 

mitteformaalne  huvitegevus toetatakse õppekavajärgset ainete õppimist. Kogupäevakool loob 

võimalusi kombineerida õppeprotsessi ja loovtegevusi. Kogupäevakooli raames töötasid 

robootika-, fotovideo-, tüdrukute kooli-, juudi tavade, eesti kultuur ja looduse ringid.  Kokku 

kogupäevakooli ringides osales 180 õpilast. 

 

Kooli koostööpartneriteks on Iisraeli Haridus- ja Teadusministeerium, Ülemaailmne 

organisatsioon ORT, Eesti Juudi Kogukond, Eesti Juudiusu Kogudus. Perioodil 2018 – 2020 olid 

ühised õppeprojektid  TKVG, Mustamäe Humanitaargümnaasium, Vanalinna Hariduskolleegium, 

Lasnamäe Gümnaasium, Eesti Juudi Kogukonna eralasteaed „Aviv“.  

Koolis on tihe koostöö SA Rajaleidja ja TÕNKi-ga HEV-õpilaste välja selgitamise ja toetamise 

eesmärgiks.  

Kool osaleb kiusamevastase projektis VEPA , kehakultuuri ja spordi projektis  „SPORT KOOLI“, 

RMK ja KIK õppeprojektides. 

 

http://www.jkool.tln.edu.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/417062020005
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Koolis on oma YOUTUBE videokanal „Tallinn Jewish School“ 

https://www.youtube.com/channel/UCOIgXzw62qF7nrlyzWsrEVg?view_as=subscriber; 

valmistatakse video- ja fotomaterjale kooli üritustest ja kooli elust;  

videosaadet „Kooli Uudised“ saab samuti näha  youtube-is 

https://www.youtube.com/watch?v=3gnQ9zaRpSQ. 

 

Kooliajaleht „RIMON“, mida koostab kooli õpilaseesindus üks kord kuus, ajalehega saab 

tutvuda nii koolistendil kui ka veebilehel: https://rimon.ee/ . 

Koolis on oma sümboolika ja koolivorm. 

http://www.jkool.tln.edu.ee/admin/upload/Dokumendid/Juudikool_plakat_2014.pdf   

https://www.youtube.com/channel/UCOIgXzw62qF7nrlyzWsrEVg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=3gnQ9zaRpSQ
https://rimon.ee/
http://www.jkool.tln.edu.ee/admin/upload/Dokumendid/Juudikool_plakat_2014.pdf
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4. SISEHINDAMISE TULEMUSED 

Koolis on läbi viidud terviklik sisehindamine 2018. – 2019. ja tehtud 2019.-2020. õpeaasta 

kokkuvõtte, mille käigus on analüüsitud arengukava eesmärkide täitmist ning välja toodud kooli 

tugevused ja parendusvalkonnad. 

Eestvedamine ja juhtimine 

Koolis on ühised väärtused, missioon ja visioon mis on huvigruppide poolt omaks vastuvõetud. 

Eestvedamine on jaotatud. Juhtimissüsteem töötab erinevatel tasanditel meeskonnatööna. 

Sisehindamise käigus viiakse läbi tagasiside küsitlusi ja küsitlusenäitajad on keskmisel ja 

kõrgemal taseme. Sisehindamine on järjepidev ja süstemaatiline. Infosüsteemi tulemuslik 

toimimine on tagatud. Kooli juhtimise süsteem on optimeeritud vastavalt kooli vajadusele. 

 

Kooli komplekteerimine 

 

Õpilaste üldarv   

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Õpilaste arv  375 383 374 390 

 

Prognoos 

 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Õpilaste arv  390 400 410 420 

 

Klassikomplektide arv 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

kokku 17  18  18  18 

 

Klassikomplekti keskmine täituvus 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

kokku 22 21,28  21,63  21,99 

 

 

Eelkool 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

kokku 53 50  35  33 

 

Viimase 3 aasta jooksul on koolis õpilaste arv 370 – 390, mis on meie kooli jaoks maksimum; 

klassi- komplektide arv on ka stabiilne, 18 klassikomplekti. Keskmine klassitäituvus on 21 -22 

õpilast. Gümnaasiumiastmes viimase kolme aasta jooksul õpilaste arv oli üle 70 õpilase, mis on 

ka stabiilne arv. Aastaks 2021 - 2023 on prognoositav õpilaste arv  390-420 õpilast. Õpilaste arvu 
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kasv on võimalik klassikomplekti täituvuse suurendamise ja Eesti keele õppesuuna uue klasside 

avamise arvelt. 

Kõrgkoolidesse astub keskkoolijärgselt igal aastal umbes 75% -80% lõpetanuist.  

 

Õppe-kasvatustegevus 

 

Õppe ja kasvatusprotsess korraldatud vastavalt kooli õppekavale prioriteetidele ja väärtustele 

arvestades kooli eripära. Kasutatakse uuenduslikud õppe-kasvatuslikud  meetodid (IKT vahendite 

kasutamine, SMART tahvlid, Moodle ja Google docs kasutamine, ÄPPide kasutamine jne.), 

distants- ja e-tunnid ZOOMi kaudu. Kooli õppeprogrammi lisatud uued ained ja kursused. Koolis 

on  erinevad ringid, kool osaleb Kogupäevakooli projektis. Õpikorraldus on paindlik, arvestades 

soolisi erinevusi ja erinevaid andekustüüpi. Iga aasta on kuld- ja hõbe medaliga lõpetajaid 

 

Medaliga lõpetanud 

õ.a. 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

kuldmedal 1 1 3 

hõbemedal 2 1 2 

 

Põhikooli ja Gümnaasiumi riigieksamite tulemused on stabiilsed ja riigi keskmise või keskmise 

kõrgema tasemel ( Lisa nr.4) 

 

Kollektiiv 

Tallinna Juudi Koolis töötavad kompetentsed ja ühtehoidvad õpetajad. Kooli kõikide 

pedagoogide kvalifikatsioon vastab nõuetele. Koolis töötab 40 pedagoogi, neist 4 on õpetaja-

metoodikut, 5 vanemõpetajat. Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajaid  100% (k.a. eesti keele 

oskus). personali voolavus hinnataval perioodil ei esinenud, koolis on kaks noort õpetajat, kes on 

meie kooli vilistlased. Loodud positiivne ja mugav keskkond,  tööalased suhted on head. 

Personali  turvalisus tagatud (valve ja kaamerad) uus sissepääsu süsteem. 

Noorele õpetajale määratakse ka mentor, kes juhendab noore pedagoogi tööd ning aitab tal 

kohaneda uutes töötingimustes.  

Pedagoogilise kaadri iseloomustus vanuse järgi alljärgnevalt: 

 

20 -30   2 

30-40   7 

40 -50   7 

50 – 60  12 

60 -        12 

 

Finants- ja materiaalne baas 

Kooli eelarve proportsioonid on väljakujundatud kogemuspõhiselt ja koosnevad riigieelarvest 

eraldatavatest vahenditest – pedagoogide ja administratsiooni töötasudeks ning kohaliku 

omavalitsuse poolt eraldatavatest summadest, mida kasutatakse abipersonali töö tasustamiseks, 

kommunaalteenuste eest tasumiseks, kulutusteks õppevahenditele, raamatutele, mööblile, 

infotehnoloogiale, turvateenuste osutamiseks ja jooksvale remondile.  

 Tähtis osakaal on omatuludel: 
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Omatulud 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kooli ringitasu 21783 22319 24004 33670 56707 33957 

Haridusas.ruumide kasut. 4160 5830 6575 4548 4120 1626 

Äriruumi kommunaalteenuste 
müük 

6864 6793 7031 8332 8530 5187 

Annetused kokku 16810 16501 59061 22200 15995 10240 

sh annetused ORT 16810 16501 59061 22200 15995 6846 

Muud projektid 909 4783 3147 3339 3358 3944 

  50526 56226 99818 72089 88710 54954 

2020 aasta omatulude summa vähenemine sõltus SARS Covide 19 epidemioloogilise olukorra 

tõttu kuna kooli ringid ei töötanud, sama põhjuse tõttu vähenesid ka teiste tegevuste omatulud.  

 

 

Tallinna Juudi Koolis on kasutusel järgmised IKT vahendid:  

 

Arvutid 41 

arvutiklass 1 klass 26 töökohta 

Mobiilne arvuti klass 2 klassi 70 sülearvutid 

sülearvutid 19 

Tahvel arvutid 32 

Smart tahlid 21 

Multimeediprojektor 28 

Interaktiivne monittor 1 

Videoprojektor aulas 1 

 
Koolil on raamatukogu ja väike lugemissaal.  Raamatukogu fondis on hetkel 

õppekirjandust 6370 eksemplari, ilukirjandust 5269 eksemplari,  elektrooniliste teavikute  arv  on 

264.  

Raamatukogu  fondi   täiendatakse  pidevalt. 

 

2018 -2019 perioodil  teostati järgmised kooli ruumide ja hoone renoveerimistööd:  

• 2018.a katuse kapitaalne remont. 

• 2019.a trepiastmete remont, 0-korrusel kanalisatsiooni torustiku vahetamine, spordisaali seinte 

värvimine, spordisaali duširuumi remont. 

• 2020.a kolme klassiruumi sanitaarne remont, 3. korruse psühholoogi ja logopeedi kabineti, 

HEV klassiruumi rekonstrueerimine.  

Tallinna Juudi Kool on munitsipaalkool, mis tegutseb Eesti Juudiusu Koguduselt Tallinna linna 

poolt renditud hoones aadressil Karu tn.16., rendi leping lõpeb 2027.a.. Koolihoone ekspertide 

hinnangul on amortiseerunud, puudub korralik ventilatsioon, kanalisatsiooni, vee- ja 

soojendustorustik vajab renoveerimist, koolisöökla, garderoobi mahutavad vaevalt kõik õpilased 

ära, WC ruumid on väikesed ja ei vasta normidele. Spordisaal ei vasta kaasaegsatele nõuetele.  

Koolihoone vajab põhjalikku renoveerimist ja rekonstrueerimist. 

 

Koostöö huvigruppidega 

Koolis toimub eesmärgistatud koostöö huvigruppidega: Eesti Juudi Kogukonnaga, Iisraeli 

Haridusministeeriumiga, World ORTiga, Hoolekoguga ja õpilasesindsega. Huvigrupid osalevad 

aktiivselt koolielus. 

Huvigrupid on kaasataud  arengukava, õppekava koostamisse ja uuendamisse. Koolis väga 

aktiivseks muutunud kooli õpilasesindus. Toimuvad regulaarsed koosolekud ja arutelud, olid 
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organiseeritud kooliüritused. Õpilasesindus tegutseb kooli lehe „Rimon“ väljaandmisega. Koolil 

on kujundatud hea maine. 

 

 

Parendusvaldkonnad ja tegevused 

 Kaasajastada kooli õppekava vastavalt uue kooli põhimäärusele ja riiklike regulatsioonile 

Kaasajastada kooli kodukorra ja teised dokumendid, mis reguleerivad kooli siseelu.  

 Koolihoone aadressil Karu 16  on vananenud, koolihoone füüsiline sisene õpikeskkond ei 

anna rohkem arengu võimalusi, vajab põhjalikku renoveerimist ja rekonstrueerimist,   

koolihoone omanikul, Eesti Juudiusu Kogudusel, puudub hoone renoveerimise ja juurde 

ehitamise võimalus, lisaks lõpeb 2027. aastal meie koolihoone rendileping ja koolimaja 

tulevik ei ole selge. 

 Koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga pöörduda Tallinna Haridusameti ja Tallinna linna poole 

taotlusega uue koolihoone ehitamiseks Tallinna Juudi Kooli jaoks.  

 Koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga arendatakse eesti keele õpesuunda.  

 Õppijate õpemotivatsiooni tugevdamine nii põhikoolis kui gümnaasiumis.  

 Toetada ja märkida pühendunud ja loovaid õpetajaid, koolitada ja vahetada parimat praktikat, 

luua kaasaegsed tingimused ja õpikeskkonda, tunnustada häid tulemusi ja aidata rasketes 

situatsioonides.  

 Uute õpetajate värbamine ja koolitamine. Õpetajate professionaalse arengu toetamine ja 

motiveeriva töökeskkonna loomine 

 HEV õpilaste varajane märkamine ja individuaalne juhendamine. Andekate õpilaste varajane 

märkamine ja individuaalne juhendamine, vastavate programmide ja tingimuste loomine. 

 Rohkem kasutada indviduaalõpet, arvestades iga õpilase individuaalseid omadusi. 

 IT vahendite uuendamine, kaasata võimalusi, mida pakub Ülemaailmne ORT. 

 Leida võimalust omatulude osa suurendamiseks ja vältida eelarvelist pudujääki. 

 Rohkem kajastada koolielu ja kooliüritusi,  kasutades Haridusameti ja linna meediakanaleid. 
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5. TALLINNA JUUDI KOOLI MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED 

5.1 Moto 

„ Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et tehakse sinule.“ 

                                        

Talmudi tark rabi Hillel 

5.2 Visioon 2021 -2024 

 

Tallinna Juudi Kool on  omanäoline ja rahvuslikku identiteeti ja juudi kultuuri arendav  

õppeasutus, kus õpivad õnnelikud ja uudishimulikud õpilased, keda õpetavad õnnelikud, 

loomingulised, uuendusmeelsed õpetajad.  Õppetöö koolis toimub nii eesti kui vene keeles. 

Rakendame väljatöötatud uut kooliõppekava, mis võimaldab tõsta eesti keele õpetamise taset nii, 

et juba kolmandas kooliastmes tekib õpilastel võimalus õppida ka eesti keeles. 

 

Tallinna Juudi Kool on kaasaegne õppeasutus, mis on võimeline kindlustama põhi- ja keskhariduse 

saamist erinevate võimete ja vajadustega lastele. Kooli lõpetaja on mitmekülgselt haritud, 

konkurentsivõimeline Eesti ja rahvusvahelisse kõrgkooli astumisel ning on valmis elukestvaks 

õppeks.  

 

5.3 Missioon 

Tallinna Juudi Kool on rahvuslikke algeid tugevdav kool, kus luuakse tingimused süsteemse ja 

kvaliteetse keskhariduse omandamiseks. Koolis kasvatatakse iseseisvalt mõtlevat tolerantset 

isikut, kes on võimeline jätkama pidevat enesetäiendamist; olema konkurentsivõimeline tööturul; 

edukalt toime tulema nii töötajana, pereliikmena, sõbrana kui ka kodanikuna. 

 

5.4 Väärtused 

Kooli traditsioonid ja ajalugu 

Austades Eesti Vabariigi traditsioone hoiame ka elavana juudi tavasid. Väärtuste kujunemist ja 

hoidmist mõjutab oma kooli tunne, mida pakub meile kooli vilistlaskond ning kooli ajalugu, 

koolipere liige on aktiivne osaline oma kooli ja oma riigi näo kujundamisel. 

 

Koolidemokraatia ja koostöö  

Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, julgeme oma arvamust välja öelda, oleme tolerantsed 

erinevate seisukohtade suhtes. Väärtustame suhtlemist ning koostööd kooli sees ja kooli 

partneritega.  

Tähtsal kohal on kooli ja kodu koostöö, lapse arendamine aktiivseks ja vastutusvõimeliseks 

ühiskonna liikmeks. 

 

Kvaliteet ja turvalisus 

Väärtustame positiivset, harmoonilist, mitmekülgset ja kaasaegset õpi- ja töökeskkonda, mis on 

turvaline õpilastele ja töötajatele. Toetame erivajadustega õpilaste arengut ning arendame 

loomingulisust ja originaalsust, oma tee otsimist, süsteemsust ja pidevõpet. Me hoolime üksteisest 

ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse. 

 

Õppimine ja areng 

Õpetajad ja õpilased väärtustavad isiksuse arengut õppimise ja enesetäienduse kaudu. Oleme 

uuenduslikud ning soovime kasutada kogu oma potentsiaali. Meie õppesüsteem toetab õppijaid 

heal tasemel hariduse omandamisel ning loob tugeva aluse edasistele valikutele elu- ja arenguteel.  
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Mitmekesisuse austamine ja omanäolisus 

Meie koolis õppivate ja töötavate inimeste erinev taust ja isiksuseomadused on rikkus, mida 

kasvatavad usaldus, tolerantsus ja sõbralikkus. Meile on tähtis iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem. 

Me soovime ise elada ja särada ning lasta ka teistel elada ja särada, hoides seejuures oma kooli 

nägu ja tunnet. 
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6. KOOLI EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD AASTATEKS 2021-2024 

 

 Koostada Tallinna Juudi Kooli uue õpehoone ehitamise taotlus, õpehoone kirjeldus ja 

ehitamise lähteülesanne, ehitusprojekti töö algatamine. Tuleviku koolis hakkab olema 

vähemalt kaks paralleeli, 18 klassikomplekti põhikoolis ja 3 klassikomplekti 

gümnaasiumiastmes, 21 klassikomplekti. 24 - 26 õpilast algkoolis ja põhikooliklassis ja 30+ 

gümnaasiumi klassides. Õpilaste planeeritav arv on 450-550 õpilast. Uues koolihoones tuleb 

kaasaegne õppekeskkond: õpperuumid, käsitöö ja tööõpetuse ala, infotehnoloogia ja robootika 

klassid ja laborid, ning tänapäevased bioloogia, keemia ja füüsika laborid STEM hariduse 

arengu jaoks, heebrea keele, juudi tava ja juudi ajaloo klassid, avar raamatukogu koos lugemis 

saaliga, õpetajate tuba, aula, lektoorium, aatrium, konverentsiruum, puhke ja vaikuse tsoon, 

klass HEV õpilaste jaoks, psühholoogi, logopeedi  ja medõde kabinetid, liikumis ala, 

korralikult varustatud  võimla ja spordiplats, staadion ja ujula, ning piisava suurusega söökla, 

garderoob, muud vajalikud ruumid: tualettruumid, majandusruum, tehnilise personali 

abiruumid, serveriruum. Samas on loodud vastavad tingimused õpetada ja säilitada juudi 

tavasid ja kultuuri, juudi ajalugu ja heebrea keelt. Saab loodud koolihoov koos liikumis- ja 

jalutusalaga. Koolihoone saab varustatud vajalikke seadmetega (lift, kaldteed jne.) 

liikumispuuetega lastele, mis võimaldab neil piiratult liikuda koolihoones ja selle ümber. 

 Uue õppekontseptsiooni rakendamine. Õppetöö koolis hakkab toimuma nii eesti kui ka vene 

keeles kakskeelse õppekava järgi. Rakendame väljatöötatud uut kooliõppekava, mis 

võimaldab tõsta eesti keele õpetamise taset nii, et juba kolmandas kooliastmes tekib õpilastel 

võimalus õppida ka eesti keeles. Koolis jätkub mitme keelsuse põhimõtte, õppides ja õpetades 

lisaks inglise keelele ka heebrea keelt. Õppimine kahes keeles esimeses õppeastmes ( 1 -3 

klassis) alates 2021/2022. Uue kooli õppekava välja töötamine ja  rakendamine kus esimesel 

õppeastmel õppetöö toimub kahes keeles, annab võimaluse paremini omandada ainet nii vene 

kui ka eesti keeles, näidis tunnijaotusplaan on valmis (Lisa nr.3). Õppekava  tugineb 

riiklikule õppekavale ja pakub õpilastele parimat võimalust kaasaegse põhi- ja gümnaasiumi 

hariduse omandamiseks. 

 Kaasava hariduse rakendamine. HEV õpilaste varajane märkamine ja individuaalne 

lahendamine, samas andekate õpilaste varajane märkamine ja individuaalne lahendamine, 

vastavate programmide ja tingimuste loomine 

 Eesti keele ja inglise keele õpetamise tõhustamine ja C1 taseme eksami või rahvusvahelise 

IELTS ja Cambridge kategooriate  ettevalmistuse ja sooritamise  tingimuste  loomine ja 

arendamine. 

 STEM hariduse tõhustamine ja mitmekesistamine. 

 Õpetajate professionaalse arengu toetamine kaasaegsete õpetamismetoodikate õpilaste 

õppimise rakendamiseks 
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7. TEGEVUSKAVA 2021 – 2024 

7.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Eesmärk: kooli arendamisel tagada strateegiline juhtimine, tegevuse süsteemne planeerimine, 

kavandatu elluviimine, analüüsimine ja täiendamine. 

 

Tegevused Saavutatav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutaja 

Kooli stabiilse arengu 

tagamine ja 

sisehindamise analüüsi 

otstarbekas kasutamine 

erinevate valdkondade 

tegevuste parendamisel 

Sisehindamisel välja 

selgitatud  

Parendusvaldkondade, 

arengukava, 

üldtööplaanide ja 

õppeaasta kokkuvõtte 

vahel on sidusus.  

Eelarve Üks kord 

aastas 

Kooli 

juhtkond 

Tallinna Juudi Kooli 

uue koolihoone taotluse 

ja  ehitamise 

lähteülesande ja 

kirjelduse  koostamine  

Koostöös Tallinna 

Linnavalitsusega ja 

Tallinna Haridusametiga 

Koostatud ja esitatud 

Eelarve 2021 Kooli 

Juhtkond,  

Õppijate arvu 

suurendamine 

kaotamata seejuures 

haridustaset 

Õppijate arv suureneb nii 

põhikoolis kui 

gümnaasiumis; 

gümnaasiumis peab 

õpilaste arv olema mitte 

väiksem kui 70 õpilast. 

Eelarve Pidev  Kooli 

juhtkond, 

õpetajad 

Kooli positiivse maine 

kujundamine. Kooli 

esindamine  ja tegevuse  

ajakohane 

tutvustamine. 

Tegevuse ja tulemusete 

pidev kajastamine 

meedias,  tutvustamine 

kooli kodulehel, 

Facebookis, kooli 

Youtube  videokanalis. 

Tallinna Haridusameti ja 

Tallinna Linna 

meediakanalid. 

Eelarve Pidev Kooli 

juhtkond, 

õpetajad, 

huvijuhid 

Kujunenud väärtuste, 

kooli traditsioonide 

toetamine ja 

arendamine. 

Säilitada ja hoida 

elujõulisena kooli 

omanäolisus, koolis 

väljakujunenud 

traditsioone ja korraldada 

traditsioonilisi tegevusi ja 

üritusi. 

Eelarve Pidev Kooli 

juhtkond, 

huvijuht, 

Iisraeli 

õpetajad 

Kooliinfosüsteemi  

arendamine. 

Kooliveebilehel 

informatsiooni 

ajakohane  kajastamine. 

Informatsioon on 

uuendatud ja korrastatud. 

Uus kooli veebileht. 

Eelarve Uus 

kooli 

veebileht 

2021 

Pidev 

Kooli 

juhtkond, 

infojuht, 

huvijuht 
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7.2 Personalijuhtimine 

 

Eesmärgid: Toetada õpetajate professionaalset arengut ja motivatsiooni, luua kompetentne ja 

motiveeritud meeskond ja hoida kollektiivis head mikrokliimat. 

 

 

  

Tegevused Saavutatav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutaja 

Täiendkoolituse plaani 

täiustamine vastavalt 

kooli nõuetele 

Õpetajate töövõtted, 

teadmised oskused on 

mitmekesisemad ja 

kaasaegsed. 

Eelarve Pidev Kooli juhtkond 

Ainesektsioonide töö 

korraldamine 

Kõik õpetajad 

osalevad 

ainesektsioonide töös, 

arendavad oskusi, 

analüüsivad 

probleeme, 

rakendavad õiged 

meetodeid.. 

Eelarve Pidev Õppealajuhataja

, 

ainesektsioonid

e juhatajad 

Õpetajad osalevad IKT 

koolitusel. 

Õpetajad tõstavad IKT 

vahendite kasutamise 

taset õppetöös ja 

kasututavad IKT 

vahendeid tundides. 

Eelarve 

ORT 

vandid 

Pidev Kooli juhtkond 

Personaliga viiakse läbi 

arenguvestlused, et 

selgitada välja töötajate 

arenguvajadused ja 

rahulolu ning tuuakse 

välja õppeaasta tugevad 

ja nõrgad küljed. 

Selgub töötajate 

rahuolu, arengu ja 

motivatsiooni vajadus 

ja selgitatakse õpetaja 

tugevused. 

Eelarve Iga-

aastaselt 

Kooli juhtkond 

Tunnustussüsteemi 

väljatöötamine ja 

rakendamine 

Uue 

tunnustussüsteemi 

rakendamine nii 

õpilastele kui ka 

õpetajatele ja kooli 

töötajatele 

Eelarve 2021 Kooli juhtkond, 

ainesektsioonid

e juhatajad, 

hoolekogu 
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7.3 Koostöö huvigruppidega  

 

Eesmärgid: Tallinna Juudi Koolile olulised huvigrupid on määratletud ja kaasatud õpilaste ja 

kooli arengu toetamisse. Koolil on tugev positiivne maine lapsevanemate, teiste koolide ja 

haridusasutuste ning avalikkuse silmis. 

Tegevus Saavutatav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad 

Küsitluse läbiviimine Õpetajate, õpilaste ja 

vanemate tagasiside 

saamine. 

Eelarve Iga-

aastaselt 

Direktor, 

kooli 

psühholoog 

Koostöö Eesti Juudi 

Kogukonna  

Eesti Juudi kogukonna 

kaasamine kooli 

arengusuunda 

määratlemiseks 

arendamiseks, ühise 

ürituste läbiviimine. 

Annetused  Pidev Direktor, 

Õppeala-

juhataja, 

huvijuhid 

Lastevanemate 

kaasamine õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

ühisürituste kaudu. 

Õpetajad kaasavad 

lastevanemaid ürituste 

korraldamiseks. 

Eelarve Pidev Õpetajad, 

huvijuhid 

Karjääriõppe-alaste 

projektide korraldamine 

koostöös huvigruppidega. 

Õpilaste õppekäigud 

erinevatesse asutusse. 

Eelarve  Pidev Karjääriõpe. 

õpetaja, 

Huvijuht, 

õpetajad 

 

7.4 Ressursside juhtimine 

 

Eesmärgid: Kooli eelarveliste vahendite efektiivne kasutamine, et tagada kooli arengukava ja 

õppekava materiaalsebaasi täitmist. 

 

7.4.1. Finantsressurside sihipärane kasutamine 

 

Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad 

Mõistlikkus ja 

ratsionaalsus eelarve 

koostamisel ja rahaliste 

vahendite kasutamisel. 

Eelarve planeerimisel 

on arvestatud kõiki 

kooli vajadusi. 

Eelarve Iga-

aastaselt 

Direktor, 

majandusal

ajuhataja 

 

Säästliku majandamise 

planeerimine ja 

rakendamine 

Kooli töötajad ja 

õpilased kasutavad 

ressurse säästlikult ja 

keskkonnasõbralikult. 

Eelarve Pidev Kooli 

juhtkond, 

õpetajad 

Kaasaegne, õpisõbralik, 

turvaline kool 

Töötajatele ja õpilastele 

korraldatud koolitused 

ja õppehäired. 

Turvalisus tagatud 

Eelarve Iga-

aastaselt 

Kooli 

juhtkond, 

õpetajad 
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7.4.2 Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

 

Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad 

Kaasaegsete vahenditega ja 

metoodiliste materjalidega 

varustamine, koolihoone ja 

õppevara korras hoidmine. 

Õppekeskkond on 

kaasaegne, turvaline 

ja efektiivne. 

Eelarve Pidev Direktor, 

majandusala

-juhataja 

IKT vahendite 

kaasajastamine ja 

uuendamine, infosüsteemi 

efektiivsuse jälgimine ja 

arendamine. 

Kooli IKT vahendid 

on kaasaegsed, 

vastavad 

õppetegevuse 

nõuetele. 

Eelarve 

ORT 

annetused 

Pidev Kooli 

juhtkond,  

infojuht 

 

Klassiruumide 

kaasajastamine, kooli hoovi 

asfalteerimise, ventilatsiooni 

ja kanalisatsiooni 

probleemide lahendamine. 

Remont tehtud, 

probleem lahendatud 

Eesti 

Juudiusu 

Koguduse 

Vahendid 

vastavalt 

lepingule 

Tallinna 

Linnaga 

2021 -

2024 

Direktor, 

majandusala

-juhataja 

 

7.5 Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärk: Toetatakse õpilaste arengut ja kindlustatakse selline õppe- ja kasvukeskkond, kus 

saavutatakse sellised õpiväljundid, mis võimaldavad sujuva ülemineku järgnevale 

haridustasemele. 

 

7.5.1 Õppekava 

 

Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad 

Koostada kooli uus 

kahekeelne õppekava, 

rakendatakse algkoolis 

kahekeelne õpe, ained vene 

ja eesti keeles, Kakskeelse 

(vene ja eesti) projekti 

põhised. Arvestada uue 

eestikeelse õppesuuna 

õpekavaga, mis on TJK 

uue õppekava ühine osa. 

Õpekava täiendamine 

vastavalt muudatustele 

RÕKis ainekavade ja 

tööplaanide korrigeerimine 

seoses RÕK i 

muudatustega.  

Kooli uus õppekava on 

koostatud, vastu võetud, 

vastab RÕKi nõutele 

arvestades Judaica 

ainete tsükliga. 

Eelarve 2021 

kevad 

Pidev 

Direktor, 

õppealajuha- 

 taja 

Tunnijaotusplaani 

vastavuses RÕKi 

normidele, judaica ained 

algkoolis, kogupäeva 

projekti rakendamine  

Õpilaste 

nädalakoormuse 

normid vastavuses 

RÕKi piirnormidega 

arvestades Judaica 

ainete tsükliga. 

Eelarve Pidev Õppealajuha

- 

taja 
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Korrastada ja arendada 

hindamissüsteemi ja vormi 

Judaica ainetes. 

Hindamissüsteem  on 

paindlik ja samas 

objektiivne, mis tõstab 

motivatsiooni ainete 

õpetamiseks 

Eelarve Pidev Õppealajuha

- 

taja 
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7.5.2 Õppekorraldus ja – meetodid 

 

Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad 

Üldõpetuse ja 

pädevuspõhise õpetamise 

ning uute meetodite 

juurutamine, MÕKi 

printsiibi kasutamine, 

Kogupäevakool projektis 

osalemine. 

Huvi ja 

õpemotivatsiooni tase 

on tõusunud. 

Õpitulemuste 

paranemine. 

Eelarve Pidev Õppealajuh

ataja, 

õpetajad 

Uus eesti õppekeelega 

õppesuund, mis 

keskendub heebrea keele 

ning juudi kultuuri ja 

traditsioonide 

õpetamisele. Auna tn. 6. 

Avatud metoodika 

rakendamine, õppetöö 

toimub eesti keeles 1. – 

4. klassini 

Eelarve ja 

annetus 

Pidev Direktor 

Eesti ja inglise keele 

arendamine. Põhikoolis 

eesti keeles õpetatavate 

ainete lisamine. 

Korrigeerida 

kooliõppekava vastavalt 

eesti keeles 

õpetatavatele ainetele. 

Ettevalmistamine C1 

eksamiks eesti keeles, 

kursuse gümnaasiumi 

õppekavas säilitamine. 

Inglise keele IELTS ja 

Cambridge B1, B2, C1 

taseme eksamiks 

ettevalmistuse 

võimaldamine. 

Eelarve Pidev Õppealajuh

ataja 

eesti ja 

inglise keele 

ainesektsioo

nid 

Rakendatakse paindlikku 

tunniplaani, mis 

võimaldab integreerida 

aineõpet koolis ja seda 

toetavat koolivälist vormi 

Toimub õpilaste keele- 

ja suhtlemisoskuse 

arendamine 

Eelarve Pidev Õppealajuh

ataja, 

õpetajad 
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7.5.3 Laste areng ja selle toetamine 

 

Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad 

HEV õpilaste 

(õpiraskuste, 

käitumisraskuste, 

terviseprobleemidega, 

andekad õpilased) 

väljaselgitamine ja 

toetamine. 

Tugisüsteemide koostöö 

täiustamine. 

HEV õpilastele on 

õppetöö jõukohane ja 

tulemuslik. Andekatel 

õpilastel on õppetöö 

rohkem pingutust 

nõudev ja motiveeriv. 

Eelarve  Pidev Kooli 

juhtkond, 

Õpetajad 

Õpilasesinduse 

kaasamine koolile tähtsate 

otsuste arutamisprotsessi. 

Õpilaste arvamustega 

arvestades tõstame 

nende motivatsiooni. 

Koolielu muutub 

aktiivsemaks, laste 

õpitulemused 

parenevad. 

eelarve Pidev Huvijuht, 

õpilasesindu

s 

Tunnustussüsteemi 

uuendamine. 

Uue tunnustussüsteemi 

kriteeriumite 

väljatöötamine 

eelarve 2021 Kooli 

juhtkond, 

hoolekogu, 

õpilasesindu

s 

7.5.4 Väärtused, eetika ja tervislik eluviis 

 

Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad 

Kooli ajaloo ja 

traditsiooni 

jäädvustamine, kooli 

eripära säilitamine, juudi 

kultuuri ja traditsioonide 

väärtustamine. 

 

Koolil on hea maine - kui 

oma traditsioonide ja 

väärtustega kool, 

õpilastel on kujunenud 

oma väärtused 

Eelarve Pidev Kooli 

juhtkond, 

huvijuht 

Tervislike eluviiside 

propageerimine ja 

riskikäitumise 

ennetamine 

Tervist edendavates ja 

riskikäitumist 

ennetavates projektides 

osalemine 

Hädaolukorras käitumise 

õppuste ettevalmistamine 

ja läbiviimine. 

Eelarve Pidev Kooli 

psühholoog

, huvijuht 

klassijuhata

jad 
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8. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava täitmine vaadatakse üle igal aastal augustis enne uut õppeaastat toimuvas 

õppenõukogus ja septembris toimuval hoolekogu ja lastevanemate koosolekul. 

 

Arengukava täiendusettepanekuid võivad teha kõik kooli  õppenõukogu, hoolekogu, juhtkonna 

ning õpilasesinduse liikmed.  

Ettepanekud arengukava muudatusteks arutatakse ja kinnitatakse õppenõukogus ja hoolekogus. 

Arengukava uuendatakse järgmistel juhtudel: 

• haridusalase seadusandluse muudatused; 

• riikliku õppekava muudatused; 

• kooli eelarve või investeeringute muudatused; 

• õppenõukogu või hoolekogu ettepanekute alusel; 

• haridusnõudluse muudatused; 

• arengukava tähtaja möödumisel 

 

Arengukava on heaks kiidetud: 

1. ÕN protokolliga 18.02.2021. nr. 3.  

2. Hoolekogu protokolliga 17.02. 2021. nr. 3. 

3. Õpilasesinduse protokolliga 19.02.2021. nr. 6.  
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Lisa nr.1 

 

ASUTUSE SWOT ANALÜÜS 

S (strengths)- TUGEVUSED ehk kooli arengut soodustavad sisemised tegurid: 

• püsiv personal; kvalifitseeritud ja kogemustega õpetajad; 

• täienduskoolituse võimaldamine, õpetajate pidev enesetäiendamine; 

• toetava ja turvalise õpikeskkonna olemasolu; 

• õpilastele individuaalne lähenemine; 

• stabiilne õpilaste arv põhikoolis ja gümnaasiumis; 

• põhikoolist väljalangevuse puudumine ja õpilaste soov jätkata õpinguid TJK-s; 

• konkurentsivõimeline põhikooli-ja gümnaasiumiharidus; 

• stabiilsed riigieksamite tulemused; 

• abiturientide edukas sissesaamine ja õppimine kõrgkoolides;  

• ajalooline järjepidevus, traditsioonidega kool; 

• kool kui juudi kultuuri edendaja; 

• koostöö juudi kogukonnaga; 

• koostöö Ülemaailmse ORT-ga; 

• põhikooli projektikogemus judaica ainevaldkonnas; 

• osalemine rahvusvahelistes juudi projektides; 

• pikapäevarühmade, psühholoogi  ja logopeedi tugisüsteem; 

• eelkooli tegutsemine, paljud vilistlased toovad oma lapse kooli; 

• STEM õpetamine alg- ja põhi-koolis ning gümnaasiumis; 

• IT vahedite aktiivne kasutamine; 

• kiire ja ajakohane info liikumine e-kanalide kaudu; 

• tehniliste vahendite olemasolu; 

• nõustajate olemasolu. 

 

W(weaknesses)- nõrkused  ehk kooli arengut pidurdavad sisemised tegurid: 

• eelarveliste vahendite vähesus;  

• kooli sündmuste vähene kajastatus meedias; 

• õpilaste vähesus gümnaasiumiastmes; 

• õpilaste vähene motiveeritus osaleda aineolümpiaadidel ja ainevõistlustel; 

• karjäärinõustamise süsteemi vähene järjepidevus; 

• judaica ainete õpetajate järelkasvu puudumine; 

• ei jätku aineõpetajaid, kes oleksid suutelised õpetama oma ainet eesti keeles; 

• noorte õpetajate vähesus; 

• ebapiisav õpetajate töö tunnustamine; 

• ruumikitsikus, kitsas söökla, õpetajate toa puudumine; 

• õpetajatel puuduvad töökeskkonnas võimalused puhkamiseks, tervise tugevdamiseks; 

• arstikabinet töötab ainult kaks päeva nädalas; 

• hoolekogu ja lapsevanemate vähene kaasatus; 

• vähene koostöö ümbruskonna koolidega; 

• nõrk kooli ja  kõrgkoolide koostöö; 

• vähene koostöö vilistlastega; 

 

T(threats) - ohud ehk kooli arengut pidurdavad välised tegurid: 

• kool asukoht linna poolt renditud hoones, rendileping lõpeb 2027.a.. 

• koolihoone amortiseerunud, puudub korralik ventilatsioon, kanalisatsiooni, vee ja soojendus 

torustik vajab renoveerimist, koolisöökla, garderoobi ja WC ruumid on väiksed. 

• Koolihoone vajab renoveerimist. 

• Hooneomanikul Eesti Juudiusu Kogudusel puudub renoveerimis- ja juurdeehituse võimalus. 

• ühiskonnas valitsevate väärtushinnangute muutumine; 

• eelarveliste vahendite vähesus; 

• sotsiaalsete probleemide peegeldus koolis; 

• väliskeskkonna (alkoholism, narkomaania jms) mõjude kasv; 
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• vanematepoolse  kontrolli nõrgenemine laste õppeedukuse ja kooliskäimise üle; 

• laste ja õpetajate tervise halvenemine seoses ülekoormuste ja pingetega; 

• õpetajate kaadri vananemine; 

• üldine õpilaste õpimotivatsiooni alanemine; 

• on kasvanud erivajadustega õpilaste arv; 

• laste agressiivsuse kasv. 

 

O(opportunities)- võimalused ehk välised arengut soodustavad tegurid: 

• kooli soodne asukoht;  

• omatulude teenimine kooli ruumide rentimisega ja tasuliste ringidega;  

• uue õppekava rakendamine; 

• konkurentsivõimeline ja pädev õpetajaskond; 

• õpetajate ametialase professionaalsuse tõstmine, koolitustel osalemise võimaldamine; 

• õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks meeskonnatöö rakendamine; 

• nõustamissüsteemi arendamine; 

• õppeasutuse konkurentsivõime tagamine; 

• rahvusvahelistes ja riigisisestes projektides osalemine; 

• koostöö Iisraeli Haridus-ja Teadusministeeriumiga; 

• koostöö Ülemaailmse ORT organisatsiooniga; 

• koostöö teiste õppeasutustega; 

• lapse arengu toetamine hea õpikeskkonna kaudu; 

• turvalise õpikeskkonna tagamine; 

• koostöö vanematega, info jagamine, arvamuste ja küsitluste läbiviimine; 

• isamaalisuse süvendamine, oma kultuuri säilitamine, multikultuursus; 

• materiaal-tehnilise baasi tugevdamine sponsorite abiga; 

• IT üldine areng, e-õppe laialdane kasutamine, edasiarendamine; 

• taotleda ja valmistada Tallinna Juudi Kooli uue koolihoone ehitamiseks lähteülesanne 

valmistamine ja esitamine Tallinna Haridusametile ja Tallinna Linnale.  
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Lisa nr.2 
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Lisa nr.3 

                                     
2020-2021   2021-2022     2022-2023       2023-2024       RÕK          

                                     

  1.kl   1.kl 2.kl   1.kl 2.kl 3.kl   1.kl 2.kl 3.kl I 4.kl 5.kl 6.kl II 
 

Vene keel  6 Vene keel  6 6 Vene keel  6 6 7 Vene keel  6 6 7 19 5     11  
Kirjandus - Kirjandus - - Kirjandus - - - Kirjandus - - - - -     4  

Eesti keel               

Eesti keel*  

2           

1     
Eesti keel               

Eesti keel*  

2           

1*  

2           

1*  
Eesti keel               

Eesti keel*  

2           

1* 

2           

1* 

2           

1* 
Eesti keel               

Eesti keel*  

2           

1* 

2           

1* 

2           

1* 
6 4     12 

 
A- võõrkeel   A- võõrkeel   1 A- võõrkeel   1 2 A- võõrkeel   1 2 3 3     9  

Matemaatika 3 
Matemaatika   

matem Eesti 

keel*  

3          

1*  

3          

1*  

Matemaatika   

matem Eesti 

keel*  

3          

1*  

3          

1*  

4        

1*  

Matemaatika   

matem Eesti 

keel*  

3          

1*  

3          

1*  

4        

1*  
10 4     13 

 
Loodusõpetus 1 +1 Loodusõpetus 1 +1 1 +1 Loodusõpetus 1 +1 1 +1 1 +1 Loodusõpetus 1 +1 1 +1 1 +1 3 2 +1     7  
                  Ajalugu        -       3  

Inimeseõpetus    Inimeseõpetus    1 +1 Inimeseõpetus    1 +1 1 +1 Inimeseõpetus    1 +1 1 +1 2       2 

 

Ühiskonnaõpetus    Ühiskonnaõpetus      Ühiskonnaõpetus        Ühiskonnaõpetus        - 1 +1     1 
 

Muusika  2 Muusika  2 2 Muusika  2 2 2 Muusika  2 2 2 6 2     4  

Kunst  1 Kunst  1 +1 1 +1 Kunst  1 +1 1 +1 1 +1 Kunst  1+1 1 +1 1 +1 4 1 +1     3 
 

Tööõpetus 1 Tööõpetus 1 +1 1 +1 Tööõpetus 1 +1 1 +1 1 +1 Tööõpetus 1+1 1 +1 1 +1 3 1     5 

 
Kehaline 

kasvatus 
2 Kehaline kasvatus 2 2 Kehaline kasvatus 2 2 2 Kehaline kasvatus 2 2 2 9 2     8 

 
  19   19 22   19 22 25   19 22 25   25        
Valikained:   Valikained:     Valikained:    Valikained:           
Eesti keel*    Eesti keel*      Eesti keel*        Eesti keel*            arvutiõpetus      
matem Eesti keel   matem Eesti keel*      matem Eesti keel*        matem Eesti keel*            1*         
Juudi ained   Juudi ained     Juudi ained       Juudi ained                 KPKOOL 

heebrea keel,  2 heebrea keel,  2 2 heebrea keel,  2 2 2 heebrea keel,  2 2 2 6 2     6   

juudi tavad 1 juudi tavad 1 1 juudi tavad 
1 1 1 

juudi tavad 
1 1 1 3 1     3 

  

                

juudi ajalugu   juudi ajalugu     juudi ajalugu       juudi ajalugu           1 1 2   

ringid   ringid     ringid       ringid       ringid          

A- võõrkeel 
1 

A- võõrkeel 
1 2 

A- võõrkeel 
1 2 1 

A- võõrkeel 
1 2 1 

A- 

võõrkeel 1        
  4   4 5   4 5 4   4 5 4   5        
  23   23 27   23 27 29   24 27 29   30        
koormus 20 koormus 20 23 koormus 20 23 25 koormus 20 23 25   25        
 

 



Lisa nr. 4 

 

 PÕHIKOOLI EESTI KEELE TULEMUSED 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 VABARIIGI 

KESKMINE 67,05 67,1 68,4 66,6 68,6 69,1 73,1 
 KOOLIKESKMINE 71,5 77 73 79,6 87,9 75 74,3 

 

 
 

 

PÕHIKOOLI MATEMAATIKA TULEMUSED 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
VABARIIGI 

KESKMINE 29,96 30,9 68,5 74 67 73  Ei kirjutatud 
KOOLI 

KESKMINE 34,33 34,9 75,5 83 78,6 75   
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Riigieksamite tulemused 

 

GÜMNAASIUMI KITSAS  MATEMAATIKA  TULEMUSED  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VABARIIGI 

KESKMINE 34,2 37 
40 38,4 

37,4 36,4 
 

KOOLI KESKMINE 33,5 38,6 53,3 43,4 56,6 51,1 0 

 

 
 

 

GÜMNAASIUMI LAI MATEMAATIKA  TULEMUSED 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VABARIIGI 

KESKMINE 
55,8 50,8 56 51,8 55,6 51,8 51 

KOOLI KESKMINE 56,7 57,2 37 76,3 77 75 45,7 
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GÜMNAASIUMI INGLISE KEELE TULEMUSED 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VABARIIGI 

KESKMINE 
49,2 66,7 68,5 73,5 64,5 71,8  

KOOLI KESKMINE 58,9 59,5 53 49 0 49,7 0 

 

 
 

 

Inglise keele rahvusvahelise IELTS või CAMBRIDGE taseeksami tulemused 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В1 5 4 3  

В2 7 12 12  

С1 0 3 2  
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GÜMNAASIUMI EESTI KEELE  TULEMUSED 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
VABARIIGI 

KESKMINE 
71,2 58 64,5 63 63,4 63,5 67,8 

KOOLI KESKMINE 68 81,1 83,1 79,5 75,6 79,6 75 
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