
Nissi Põhikool

Tänased slaidid on leitavad: 

nissikool.ee/koolielu/uldkoosolekud/



Tänased teemad

• Lühikokkuvõte hoolekogu tööst

• Alanud õppeaasta tutvustus ja fookused

• Muudatused huviringide korralduses ja ringitasude 
kehtestamine

• Toitlustamine



Nissi Põhikool – 164 õpilast



2018/2019. õa lõpetajate edasiõppimine

12 õpilasest:

9 - õpilast gümnaasiumi

3 - õpilast kutsekooli

4 Nõmme Gümnaasium

1 Saue Gümnaasium

1 Tallinna 32. Keskkool

1 Jakob Westholmi Gümnaasium

1 Gustav Adolfi Gümnaasium

1 Rocca al Mare Kool

2 Tallinna Tööstushariduskeskus

1 Haapsalu Kutsehariduskeskus



Uued inimesed

• 1. klass 24 õpilast

• Õppealajuhataja/HEV koordinaator –
ETHEL  ESPENBERG

• Eesti keel, 5. klassi juhataja – EVELIN  ALLIKSAAR

• Kehaline kasvatus – ANDRES  ELMIK



Meie kooli väärtused

• tugev põhiharidus 

• kaasaegne õppekeskkond 

• hoolivus ja turvalisus 

• traditsioonid ja avatus



Eelmise õppeaasta kordaminekud

• Väärtuskasvatuse kool 2018 (detsember)

• Edusammud õppekeskkonna kaasajastamisel:
tahvelarvutid, interaktiivsed projektorid ja turnimisväljak

• Tagasisideküsitluses päris mitmetel turvalisust ja 
õppekeskkonda puudutavatel küsimustel ei olnud 
ühtegi negatiivset vastust

• Õppimisele orienteeritus üle keskmise, kuid ei ole tunda 
tugevat sooritus-stressi, survestatust



Mis on sel aastal uut?

• Käitumise ja hoolsuse hindamine

• Nutialad

• Liikuma Kutsuv Kool

• Uus õpilasesindus



Olulised teemad

• Koolibuss MK Autobuss AS

• Jalgratta turvalisus

• Õpilaspilet

• Saue haridusteenuste haldamise süsteem ARNO ja 
huviringid

• Koolivest

• Toitlustamine



Õppekorraldus

Õppeaastas on: 

• viis õppeperioodi

• viis vaheaega

• 1.-3. klassis kaks hindamisperioodi 

• 4.-9. klassis kolm hindamisperioodi

Õppepäevade hulka EI ARVESTATA enam Perepäeva

Õppeaasta lõpeb 8. juunil



Õppekorraldus

Õppenädal:

• ülekooliline iganädalane kogunemine kolmapäeviti

• ülekooliline klassijuhatajatund

• igal kuul külaline

• lühike reede



Meie kooli valikud

• Keeleõpe

• Matemaatika

• Liiklusõpetus 4. klassis

• Esinemisõpetus 6. klassis

• Ettevõtlikkus 7. klassis

• Informaatika 7. ja 8. klassis

• Loovtöö teema on õpilase vaba valik



Õppetöö hindamine 1.-3. klassis

Hindamisperioodi jooksul

Kirjeldavad sõnalised hinnangud, millel puudub numbriline ekvivalent 
(eKoolis tähis „K“).

Kokkuvõtvad hinnangud 2 korda õppeaastas

Õpitulemuste omandamise taset kirjeldatakse hindamismärkidega

*** saad hästi hakkama

** tuled toime

* teed abiga

~  ei tule toime

- ei osale tegevuses



Käitumise ja hoolsuse hindamine 1.-3. klassis

Kokkuvõtlikult tagasisidestavad 
kõik aineõpetajad, kuidas 
õpilane hindamisperioodi 
jooksul 

o hoiab tunnis töörahu

o töötab tunnis kaasa

o kas õpilane on püüdlik ja 
kohusetundlik

o kas õpilane käitub 
viisakalt

Hinnangute andmisel 
kasutatakse hindamismärke, 
millel on järgmised 
tähendused:

***    saad hästi hakkama

**      tuled toime

*        tuled toime abiga

~       ei tule toime



Õppetöö hindamine 4.-9. klassis

Hinne „5” → 90-100% 

Hinne „4” → 75-89% 

Hinne „3” → 50-74% 

Hinne „2” → 20-49% 

Hinne „1” → 0-19%

Kokkuvõtlikult: 3 hindamisperioodi ja aastahinne



Mitteeristav hindamine

Kooli valikained:

• 4. klassi liiklusõpetus

• 6. klassi esinemisõpetus 

• 7. klassi ettevõtlikkus 

„Arvestatud“ (eKoolis „A“) - õpitulemused on 
saavutatud piisaval tasemel (50-100%) 

„Mittearvestatud“ (eKoolis „MA“) - õpitulemused ei ole 
piisaval tasemel saavutatud (0-49%)



Järelevastamine

• Kõik sooritamata/esitamata tööd (eKoolis tähis „J“) tuleb
õpilasel järele vastata

• Kui õpilase teadmisi on hinnatud hindega „2“ või „1“,
antakse õpilasele võimalus järele vastamiseks

• Järelevastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga

• Kui õpilane ei ole kokkulepitud tähtajaks nõutavaid
arvestuslikult hinnatavaid ülesandeid täitnud,
muudetakse eKoolis sümbol „J“ hindeks "1"

• Kirjalike tööde järelevastamisklass toimub esmaspäeviti ja
kolmapäeviti



Käitumise hindamine 4.-9. klassis
II ja III kooliastme õpilase käitumises hindame tema suhtlemist, 

töörahu hoidmist ja kooli kodukorra järgimist.

*** viisakas suhtlemine, töörahu hoidmine ja kooli kodukorra 

täitmine on järjepidev ja harjumuspärane, puuduvad 

suulised ja kirjalikud märkused.

** viisakas suhtlemine, töörahu hoidmine ja kooli kodukorra 

täitmine ei ole järjepidev ja harjumuspärane, vajab 

meelde tuletamist ja tähelepanu juhtimist, esineb suulisi ja 

kirjalikke märkusi.

* käitub ebaviisakalt, segab kaasõpilaste õppimist, ei täida 

kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate korraldustele. 

Sagedased suulised ja kirjalikud märkused.

nissikool.ee/dokumendid/oppekava/



Hoolsuse hindamine 4.-9. klassis

Ootame, et meie kooli õpilane täidab kooli kodukorra eeskirju
ning hoiab kooli vara ja ruume.

*** õpib võimetekohaselt, täidab heaks kiidetud hoolsuse 
hindamise kriteeriume järjepidevalt ja see on õpilasele 
harjumuspärane.

** ei ole õppimises järjepidev, vajab koolis heaks kiidetud 
hoolsuse hindamise kriteeriumite meelde tuletamist ja 
tähelepanu juhtimist, esineb kirjalikke märkusi.

* ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse 
lohakalt ja vastutustundetult, puudub ja hilineb 
põhjuseta. Sagedased kirjalikud märkused.

nissikool.ee/dokumendid/oppekava/



Õpilase arengu toetamine  

• Olümpiaadid, konkursid, võistlused

• Õppimine väljaspool kooli – teaduskoolid, huvikoolid 
jmt

• Keeleõppereisid

• Huvitegevus

• Tasemetööde ja eksamite kokkuvõte:

lugemisoskus, teksti mõistmine, küsimustele vastamine, 
kellaegadest kinni pidamine, kohustuste meeles 
pidamine



Õpilase arengu toetamine

• Tugitund 1.-4. kl

• Pikapäevarühm 1.-4. kl

• Õpetaja abid

• Õpiabirühmad 4.-9. kl

• Õpe väiksemas klassis

• Individuaalsed õppekavad

• Erisused lõpueksamitel

• Logopeedilised õpiabitunnid

• Psühholoog  Mart Nurk



Info liikumine

• eKool

• Kooli koduleht www.nissikool.ee

• Facebook – www.facebook.com/NissiPohikool

• Klassijuhataja

• Kooli sekretär

• HEV-koordinaator

• Suhtlemine probleemi korral – AEG 
kokkuleppel õpetajaga



eKool - lapsevanem

• Ligipääsu saamiseks saata taotlus läbi eKooli lapse 
õpiinfo nägemiseks

• Kontrollida kasutajakonto andmed (vanemal toimiv 
meiliaadress, isikukood)

• Kasutajakonto seaded (kui sageli saadetakse 
teavitusi meilile)

nissikool.ee/oppetoo/ekool/.



eKool - õpilane

• Õpiinfo nägemiseks tuleb saata taotlus läbi eKooli

• Kontrollida kasutajakonto andmed, millega õpilane 
eKooli sisse logib

• Opiqu keskkonda pääsevad õpilased LÄBI eKooli

• Kontod on seotud isikukoodiga. Kui lapsel on olemas ID-
kaart, saab sellega sisse logides ununenud andmeid 
muuta. Kui parool on ununenud ja/või meiliaadress 
muutunud, salasõna lähtestamine ei toimi ja lapsel 
puudub ID-kaart, ärge looge uut kontot vaid pöörduge 
haridustehnoloogi poole. 

Probleemide ja küsimuste puhul saab abi kooli 
haridustehnoloogilt reelika.vali@nissikool.ee



Huviringide korraldus muutub

• Saue Vallavalitsuse korraldus

• Huviringid tasuta ja tasulised

• Uut moodi registreerimine!

nissikool.ee/koolielu/huviringid/



ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV PÜHAPÄEV

Noored 

Kotkad ja 

Kodutütred

Mudilaskoor
I ja II hääl

Kunstiring L
2.-4. klass

Nissi Nutikad
2.-4. klass

Nissi Nutikad
5.-9. klass

Klaasikoda
Meediaring

6.-9. klass

Kergejõustik
2.-9. klass

Lennundus
Korvpall
7.-9. klass

Kunstiring E
5.-9. klass

Korvpall
7.-9. klass

Rahvatants
1.-3. klass

Jalgpall
1.-4. klass

Kergejõustik
2.-9. klass

Ansambel
Rahvatants

4.-6. klass

MyDance
Demo 12. sept

Draamaring
Jaanuar 2020

A A

A AA

A

A

A

A

A
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ATasuta kooli huviringid Tasulised kooli huviringid

Tasuta kooli huviringid kuni

2019. a lõpuni

Tasulised huviringid väljaspoolt

kooli

Huviringid, mille registreeri-

mine toimub läbi Arno 

süsteemi


