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Kooli missioon, visioon ja sümboolika
Missioon

Tingimuste loomine alus– ja põhihariduse omandamiseks.
Kurtna Kooli töötajate missiooniks on toetada iga õpilase/lapse arengut,
sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest,
kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

Visioon

Oleme sõbralik maakool, kus toimetavad eluterved inimesed ja õppimine on au sees.

Tunnuslause

„Mesi peitub igas õies“
Kurtna Kooli põhiväärtusteks on sõbralikkus, tarkus ja ühistunne.

Sümboolika

Kurtna Koolil on oma lipp, logo, koolimüts ja koolivest.

Väärtused
Sõbralikkus

Igaühes on peidus midagi head,
isegi kui seda ei juleta välja näidata.

Tarkus

Oleme erinevad,
ent me kõik suudame õppida.

Ühistunne

Tulemus sünnib ühise pingutuse tulemusena,
igaühe panus on oluline.
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Maipõrnikad

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida:
Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a
areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguy rgogaurgar gareguargar guaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj

Sipelgad

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg
uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguy rgogaurgar gareguargar guaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj
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Mesimummud 1 rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida:
Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a
areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a e rguy rgogaurgar garegu argar güu urkuaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa er ugjarpg uaerg aergraegujtsh tsrhthjku uk ukuk ukfudf dyj

Õnnetriinud

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2.
rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8a sdhsd sd soidhsodisdoisu eriutuiher ipüsds aodiew eworhew
ciewrughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguy rgogaurgar gareguargar
guaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj
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Lepatriinud

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida:
Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a
areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguy rgogaurgar gareguargar guaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj

Jaaniussid

1. rida va sakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerugpaeroguaerg areg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare
aerg 8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj
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Liblikad 1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg
uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguy rgogaurgar gareguargar guaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa e erifejjoi isytsisi sisyiud isd sidisg tht
tththt tht t t hhthththt rugjarpguaerg aergraeguj

Lasteaia õpetajad 1. rida: Tiina Susi, Virge Meier, Kaie Ojassalu, Katrin Veldermann, Triin Truus, Malle Metsis-Müür. 2. rida: Pille Ots,
Marge Reinumäe, Taili Tamm, Triin Tammela, Külli Kruus, Maarika Paabstel, Julija Kuldvee, Mari-Liis Tarto, Merike Vahtre, Eda Arulaid.
3. rida: Aivi Allas, Leelo Telling, Helle Imme, Kristjan Saar, Maire Kärner, Anne Holter, Kaire Oks.
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1.a klass 1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerugpaeroguaerg areg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare
aerg 8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj

1.b klass 1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aergst t thtt 9ar8egyar9g

t ttsttuyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a
reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerugpergoa erugjarpgua tst tsht sthsthsterg aergraegu
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2. klass

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerugpaeroguaerg areg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare
aerg 8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj

3. klass 1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerugpaeroguaerg areg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare aerg
8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa eru rg erag raer aergareg aerg aergaerg aerg aergaer aer aer aergaergargaeh4e5yth tstrjhtsryjsytj yjy dytj dtyj ytjj y jyj j gjarpguaerg aergraeguj
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4. klass

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aer tsrh strh str strh str strh strh str stsrh strh ugpaeroguaerg areg8aruguyraga rstr tsr ht strh grae
g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa erugjarps tsrh trshthstr
strhguaerg aer tshstr tsrh graegujt strh ttsht

5. klass 1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerugpaeroguaerg areg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare aerg
8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj
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6. klass 1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar oergjare aerg 8a erguygar gareguargar
guaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj

7. klass

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar oergjare aerg 8a erguygar gareguargar
guaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj
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8. klass

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerugpaeroguaerg areg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare aerg
8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj

9. klass

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8 egyar9guyar9 g8 arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguaregpa eroguaerg areg8arugu yraga rgrae g8r aehgayp qer fuq0 guarg ar9a areg uareg u ar rida: oergjare aerg 8a
erguygar gareguargar guag uargpaerg aergoa erugjarpg uaerg aergraeguj
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Õpetajad 1. rida: Valeria Klimova, Maali Kanemägi, Kristjan Saar, Agne Luur, Astrid Kõva, Merle Kants. 2. rida: Terje Alev, Ülle Allik,
Tuulike Pajumets, Kelly Lepind, Kaie Ojassalu. 3. rida: Eve Lutter, Anne Ehatamm, Merje Tava, Rein Raspel, Mari-Liis Saarmäe

Kurtna Kooli töötajad 1. rida: Merle Kants, Maali Kanemägi, Aivi Allas, Kristjan Saar, Valeria Klimova, Agne Luur, Maie Härmann, Virge

Meier 2. rida: Terje Alev, Eve Lutter, Ülle Allik, Leelo Telling, Kaire Oks, Malle Metsis-Müür, Külli Kruus, Kelly Lepind, Astrid Kõva, Anne
Holter, Katrin Veldermann, Kaie Ojassalu 3. rida: Merje Tava, Pille Ots, Anne Ehatamm, Tuulike Pajumets, Ivi Hõrak, Elle Turp, Ülle Loik,
Mari-Liis Tarto, Eda Arulaid, Tamara Kasemets 4. rida: Piret Väljaots, Taili Tamm, Rein Raspel, Mari-Liis Saarmäe.
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Personal
Töötajad
Alev, Terje - õppealajuhataja, õpetaja
Allas, Aivi - lasteaiaõpetaja abi
Allik, Ülle - õpetaja
Arulaid, Eda - lasteaia muusikaõpetaja
Ehatamm, Anne - õpetaja
Holter, Anne - lasteaiaõpetaja
Hõrak, Ivi - lasteaiaõpetaja
Härmann, Maie - õpetaja
Imme, Helle - lasteaiaõpetaja
Kalvik, Katrin - õpetaja lapseh puhkusel
Kanemägi, Maali - õpetaja
Kanger, Taimi - õpetaja
Kants, Merle (Piik) - õpetaja
Kasemets, Tamara - lasteaiaõpetaja
Klimova, Valeria - õpetaja
Koolme, Kairi - õpetaja lapseh puhkusel
Kruus, Külli - lasteaiaõpetaja
Kuldvee, Julija - lasteaiaõpetaja
Kõva, Astrid - õpetaja
Kärner, Maire - lasteaiaõpetaja
Lepind, Kelly - õpetaja
Leppänen, Gähtlin - psühholoog
Lutter, Anna - õpetaja
Lutter, Eve - liikumisõpetaja
Luur, Agne - õpetaja
Meier, Virge - tervishoiutöötaja
Mets, Kelli - ujumisõpetaja, ringijuht

Metsis-Müür, Malle - lasteaiaõpetaja
Must, Marika - lasteaia ujumisõpetaja
Männamaa, Merli - lasteaiaõpetaja
Nikiforova, Olga - õpetaja lapseh puhkusel
Nikitin, Timo - õpetaja
Ojassalu, Kaie - eripedagoog, abiõpetaja
Oks, Kaire - lasteaia õppealajuhataja
Ots, Pille - lasteaiaõpetaja abi
Paabstel, Maarika - lasteaiaõpetaja abi
Pajumets, Tuulike - õpetaja
Pihlak, Kairi - lasteaiaõpetaja
Piho, Sirje - õpetaja
Pilt, Maie - lasteaiaõpetaja abi, PPR
Pärn, Eleriin - ujumisõpetaja
Rahuoja, Ene - ringijuht
Raspel, Rein - õpetaja
Reinmann, Piret - ringijuht
Reinumäe, Marge - lasteaiaõpetaja abi
Saar, Kristjan - direktor
Saarmäe, Mari-Liis - õpetaja
Saluvere, Ülle - õpetaja
Sihv, Kadi - õpetaja lapseh puhkusel
Solom, Andreas - lasteaia liikumisõpetaja
Susi, Tiina - lasteaiaõpetaja
Tali, Tiiu - pikapäevarühma õpetaja
Tamm, Taili - lasteaiaõpetaja abi
Tammela, Triin - lasteaiaõpetaja
Tarto, Mari-Liis - lasteaiaõpetaja

Tava, Merje - huvijuht
Telling, Leelo - lasteaiaõpetaja abi
Tina, Jürgen - infojuht, õpetaja
Torn, Maimu - õpetaja
Truus, Triin - lasteaiaõpetaja
Turp, Elle - juhiabi
Vahtre, Merike - logopeed, abiõpetaja
Veldermann, Katrin - lasteaiaõpetaja abi
Väljaots, Piret - lasteaiaõpetaja

Valla teenistuste ja asutuste
töötajad meie majas
Alev, Sirje - koristaja
Hints, Tiina (Ojamets) - abikokk
Ilves, Malle - pesulaoperenaine
Jürgenson, Mall - majaperenaine
Kesküla, Nonna - võimla administraator
Klaassen, Imbi- tugiisik
Laast, Piret- abikokk
Lillepool-Herr, Anneli - majahoidja
Loik, Ülle - raamatukoguhoidja
Oksaar, Rain - haldusspetsialist
Orro, Indrek - remonditehnik
Paasma, Monika - tugiisik
Pukk, Inna - koristaja
Sarv, Riina - kokk
Susi, Triin - kokk
Telliskivi, Urve - kooli administraator
Tõnnus, Külli - võimla administraator

Õpilasaktiiv
2017/2018. õppeaastal kuulus õpilasaktiivi üksteist 6.-9. klassi õpilast:
Hanna-Maarja Selde, Mia Kaljula, Janne May Külama, Anette Kuldvee, Nataly Rumjantsev, Hannes Markus Selde, Johanna
Övel, Joosep Fingling, Anni Fingling, Merilin Läheb ja Marilis Ülevain. Presidendiks valiti Mia ning asepresidendiks Anette.
Aktiivi poolt korraldatavateks üritusteks olid “Halloweeni disko”, “Jõuludisko”, “Vaba lava”, "Sõbrapäeva playback", “Just
Dance” vahetunnid ning tantsupäev. Lisaks korraldati ka mitmeid stiilipäevi. Õpilasaktiiv osales esmakordselt ka Saku laadal,
et tutvustada Kurtna Kooli ning käis ühiselt bowlingut mängimas.
Traditsiooniliselt viidi läbi aktiivis ka ajurünnak koolielu puudutavate teemade osas ning tehti juhtkonnale ettekanne õpilaste
vaatevinklist nii puuduste kui positiivsete tähelepanekute osas.
Hanna-Maarja ning Janne May osalesid üle-eestilisel noortekonverentsil "Lahe koolipäev".
Õpilasaktiivi aasta võtsid kokku Nataly Rumjantsev ja Anni Fingling.

Hoolekogu koosseis
Valdur Kuldvee – lasteaialaste vanemate esindaja, hoolekogu esimees
Eva-Liisa Laas – õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu ase-esimees
Mai-Liis Tammpere – lasteaialaste vanemate esindaja
Taili Tamm– lasteaialaste vanemate esindaja
Kerdo Vrublevski – õpilaste vanemate esindaja
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Heldi Raudsepp – õpilaste vanemate esindaja
Malle Metsis-Müür – lasteaiaõpetajate esindaja
Merle Kants – kooliõpetajate esindaja
Meelis Ojassalu – MTÜ Kurtna Külaselts esindaja
Arvo Pärniste – Saku Vallavolikogu esindaja

Lasteaia 2017/2018. õa kokkuvõte
2017/2018. õppeaastal oli Kurtna lasteaias avatud kaks sõimerühma, neli aiarühma ja üks liitrühm. Maksimaalne kohtade arv
oli 138. 1. septembri seisuga oli nimekirjas lapsi 126. Üks erivajadusega laps viibis rühmas tugiisikuga. Nimekirjas oli seitse
kakskeelsest perest pärit last.

Üldandmed

				2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
rühmade arv			
7		 7		 7		 7		
max kohtade arv 		138		146		147		152
keskmine nimestikuline laste arv 130,7		135		138,5		148
tüdrukuid			 60		61		56		62
poisse 			74		74		83		86
koolieelikuid			
26		40		32		35
koolipikenduse saajaid		
2		2		1		1
keskmine kohalkäimise %
(sept-mai):			 60%		59		62%		66%
aias				61%		63%		62,6%		68%
sõimes 				57,8%		48,3%		58,3%		55%

Õpetajad

Lapsehoolduspuhkuselt tuli taas tööle Julija Kuldvee. Töölt lahkus õpetaja Krista Rüütel (juunis 2017), tema asemel sai põhikoha Mari-Liis Tarto.
Rühmaõpetaja Helle Imme asemel alustas alates 14.05.2018 uus õpetaja Merli Männamaa.
Liikumisõpetajatena jätkasid Andreas Solom ja Kairi Pihlak, loovliikumise õpetajana Eve Lutter. Muusikaõpetajana alustas tööd
Eda Arulaid.
Peale ühe liikumis- ja ühe ujumisõpetaja vastasid kõik õpetajad nõutavale kvalifikatsioonile.
Lasteaed oli ühele Tallinna Ülikooli üliõpilasele sõimepraktika kohaks.
Õpetajate päeval tunnustas Saku Vallavalitsus tänukirjaga ujumisõpetaja Marika Musta.
Kevadel 2018 pärjati aasta lasteaiaõpetaja tiitliga Triin Truus ja aasta õpetaja abi tiitliga Pille Ots (valisid lapsevanemad, lasteaiaõpetajad ja õpetajaabid).

Õppeaasta üldteema

2017/2018. õppeaasta üldteema oli: Eesti Vabariik 100
Eesmärgid:
• Laps teab Eesti asukohta, naabreid, sümboolikat jm
• Tutvub eesti traditsioonidega
• Väärtustab oma kodumaad
• Tunneb Eesti loodust

Ürituste jm ettevõtmiste loetelu õppeaasta jooksul:

• Teadmistepäev
• Õppekäik Eesti Loodusmuuseumisse (KIK projekt) – Liblikad, Õnnetriinud, Mesimummud
• Õppekäik Lastemuuseum Miiamillasse – Maipõrnikad, Liblikad, Õnnetriinud
• Sügislaat
• Mardipäeva mängupidu
• Kadripäeva mängupidu
• Lasteaia sünnipäev
• Külalisteatrid kord kuus
• Isadepäeva üritused rühmades (7)
• Advendihommikud saalis (3)
• Jõulupeod (7)
• Liblikate rühma esinemine Kiisal pensionäride jõulupeol
• Liblikate õppekäik Kiisa raamatukokku
• Vastlapäev
• Sõbralik talvematk Koosi kivide juurde
• Vabariigi sünnipäeva tähistamine
• Emakeelepäeva mängupidu „Ilus emakeel“
• Kevadkontsert „Pildikasti lood“
• Osalemine üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval Audenteses
• Emadepäeva üritused rühmades (7)
• V Takistusjooks ümber koolimaja
• Koolieelikute osalemine Laulasmaal XI Rahvatantsupäeval
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• Koolisaatmise pidu
• Saku valla koolieelikute ühised spordipäevad sügisel Sakus ja kevadel Kurtnas
• Lastekaitsepäev, rongkäik
• Lõputrall

Õpetajate enesetäiendamine

Õppeaasta jooksul toimusid järgmised ühiskoolitused personalile:
• Tuleohutuse- ja evakuatsiooniõppus
• Erinevatel koolitustel kuuldu jagamine, õpetajalt-õpetajale (2)
• Teadliku muutumise kunst
• Temperamenditüübi määramine, erinevate tüüpide tugevused/nõrkused
Täiendkoolitusi läbiti õppeaasta jooksul s.o perioodil 01.09.2017 kuni 24.08.2018 268 tunni ulatuses, mis on samal tasemel
eelmise õppeaastaga. Keskmiselt läbiti koolitusi pedagoogi kohta 13,4 tundi. Koolitustel osales 80% pedagoogidest, ühelgi koolitusel ei osalenud neli pedagoogi.
Koolitusi lastele:
• Tean tulest (koolieelikud)
• Jalgratta ABC (koolieelikud)
• Kus on prügi koht ja mis saab prügist edasi (5-7 aastased)

Arenguvestlused

102 lapse vanematega 134-st viidi läbi arenguvestlused s.o 76%-ga. Ülejäänud vanematele toimus tagasiside andmine igapäevase
suhtluse käigus.
Väljastati 26 koolivalmiduskaarti. Kahele lapsele määrati nõustamiskomisjoni otsusega koolipikendus.
Töötajatega (v.a Mesimummu rühm) viidi läbi meeskonnavestlused.

Kooli 2017/2018. õa kokkuvõte
Ülevaade on koostatud õpetajate, tugispetsialistide töökokkuvõtete ning EHIS-e ja HaridusSilma andmete alusel.

Üldandmed

Õpilaste arv 1. septembri seisuga
2014			2015			2016			2017
177 (99 P/78 T)		
195 (108 P/87 T)		
196 (107 P/89 T)		
202 (106 P/96 T)
Allikas: EHIS

Tööd alustas 2 uut õpetajat; eesti keele ja kirjanduse õpetaja Agne Luur ning klassiõpetaja asendusõpetaja Mari-Liis Saarmäe.
Lapsehoolduspuhkusel viibis 4 õpetajat.
Näitaja (%)					2015		2016		2017
Kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad
85,7 (89,6)
90,5 (89,1)
86,4 (88,3)
30-aastaste ja nooremate õpetajate osakaal		
28,6 (10,5)
14,3 (10,6)
22,7 (10,5)
Allikas: https://www.haridussilm.ee

Õppeaasta peaeesmärk: Eesti Vabariik 100
Kuni EV 100. aastapäevani toimus alates septembrist igal koolinädalal vähemalt üks selle tähtpäevaga seotud tegevus projekti
„100 koolipäeva 100. sünnipäevani“ raames.

Õppetegevuse mitmekesistamine
Septembris toimus spordinädal, mille raames toimunud spordipäeval osalesid lisaks õpilastele mitmed tegevsportlased. Teisel
poolaastal toimusid matemaatika-, kunsti- ja võõrkeele ning keskkonnanädalad.
Kunstinädalal leidis aset rõivaste taaskasutamist propageeriv loomeaken.
Mais ja juunis toimusid koostöös Kohila Keskkonnahariduskeskuse ja KIK-iga projekti „Mesilased ja maailm“ õppekäigud
Tallinna loomaaia mesilasse.
Esmakordselt viidi üks koolipäev, 30 aprill, läbi e-õppepäevana. Ebatavaline oli ka laupäevane, 5. mai koolipäev, kui kogu kool
osales üle-eestilisel talgupäeval „Teeme ära!“
Kurtna Kooli inglise keele õpetajad korraldasid maakondliku inglisekeelse orienteerumismängu „Geoseiklus“.
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Kunstinädal: kui kunsti tegemist seostatakse ikka pigem vaimsuse ja mõtlemisega, siis õp Tuulike pani kõik
õpilased füüsiliselt kunsti tegema. Nii valmis kooli võimlas kohe mitu püramiidi. Fotod: õp Tuulike 19.04.2018

Külalised

Spordinädalal andis näidistreeningu korvpallimeeskond Rapla Avis Utilitas.
Rahvusvahelist muusikapäeva tähistati koolikontserdiga „Fagotist kortsuni” Eesti Kontserdilt, esinesid Henri Zibo ja Jakob
Peäske. Õpilastele esines Viljandi balletistuudio ja kunstinädala raames tutvustasid oma tööd teatrivalgustaja ning butafoor.
Kõikides klassides toimus loeng internetiturvalisusest, õpilastele viis tunni läbi Diana Poudel.
Lapsevanem Irja Tiri eestvedamisel tutvustati koolile laste elu Aafrikas seal töötanud vabatahtliku pilgu läbi.
8. klassi inimeseõpetuse tunni raames rääkis Valmar Valdna meediast ning Kadri Lutter välissuhetest; loomeaknal tutvustas
oma tegevust taaskasutuse alal Agnes Puust.
Tagasi Kooli raames käisid õpilastele esinemas järgmised lapsevanemad:
1.a klassis Lauri Nõukas (kaardistamine), Andrus Järvik (liiklemine jalgrattal);
1.b klassis - Raigo Koorem (liiklusohutus), Jaanus Liba (erinevad elukutsed), Sten-Hans Vihmar (EV teenetemärgid);
2. klassis Are Isok (metsloomad).
2., 3. ja 4. klassis toimus noorsoopolitseiniku Kätlin Murre tund turvalise liiklemise teemal, 2. klassis lisaks ka tund kiusamisest.
Vanemale kooliastmele toimus liiklusjärelevalve spetsialisti loeng.
8. ja 9. klassis andis raha ja panganduse teemalise tunni Helen Jäälaid Swedbankist.
7.-9. klassi õpilastele toimus toitumisalane loeng.

Praktikanädal

Paljudes klassides toimusid viimasel koolinädalal nii jalgsi- kui jalgrattamatkad, lisaks teised aktiivsed tegevused. Mõned näited
põnevamatest tegevustest klassides:
mõlemad 1. klassid läbisid esmaabi koolituse; 1.a käis ühistransporti kasutades õppekäigul turul; 1.b klassil toimus õppekäik
„Elu maal“.
3. klass osales RMK programmis „Metsarahva kevadised toimetused“ Nõval.
4. klass käis klassiekskursioonil Soomes: Sea Life'is ja Linnanmäki seikluspargis.
5. klassil toimus 2-päevane ekskursioon Saaremaale, 7. klassil vene teejoomise kultuuri tutvustav Baranka Party ning õppekäik
Kik in de Köki ja Bastionikäikudesse.

Tasemetööd ja põhikooli lõpueksamid

E-tasemetööde riiklikus valimis oli matemaatikas viis ning eesti keeles viisteist 6. klassi õpilast. Riiklikus lõpueksamite valimis
oli Kurtna Kool kolmes õppeaines: matemaatikas, geograafias ja ühiskonnaõpetuses.
9. klassi õpilased osalesid (lastevanemate nõusolekul) katselises loodusvaldkonna e-tasemetöös.
Tabel. Põhikooli lõpetajate edasiõppimine (1. septembri seisuga klassijuhatajate andmetel)
2015/2016*
2016/2017
2017/2018
Õppeasutuse liik
Õpilasi % üldarvust
Õpilasi % üldarvust
Õpilasi % üldarvust
Gümnaasium
9
75%
17
71%
7
54%
Kutseõppeasutus
3
25%
6
25%
6
46%
Ei jätka õpinguid
1
4%
Kokku
12
100%
24
96%
13
100%
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Kooli esindamine

Kooli mesindusringi õpilased õpetaja Katrin Kalviku ja Astrid Kõva juhendamisel esinesid Kohila Gümnaasiumis toimunud
kodulookonverentsil, mis leidis aset seoses Hageri kihelkonnapäevadega.
Jõulude eel esinesid meie õpilased Hageri hooldekodus muusikalise tervitusega.
Õpilasüritused
Igast klassist osales esindus (kokku 26 õpilast) rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Känguru. Kooli parima tulemuse – 56.
koha - saavutas Jan Erik Müür (4. kl); esimese 10% hulka jõudsid Laura-Liis Kruus (5. kl), Adele Järvik (1.a), Lauren Kadak (2.
kl), Pia Pauliina Tänavsuu (3. kl).
klass
3.

üritus 				juhendaja
Kunstikonkurss „Kuidas
portreteerida kodu?“
		
Anna Lutter
Heategevuslik teatejooks Raplas		

parimad tulemused
1 ära märgitud töö – Katre Laidla (3. kl)

Rein Raspel

Harju koolide sisemeistrivõistlused		
Rein Raspel
Ian Tänavsuu (9. kl) I koht kõrgushüppes,
kergejõustikus						II koht kaugushüppes;
								
Sten Tänavsuu (5. kl) I koht 60 m jooksus;
								
Ralph Rupert Nigul (7. kl) I koht 1000 m jooksus
Harjumaa võistlused rahvastepallis		

Rein Raspel

Harjumaa võistlused jalgpallis		

Rein Raspel

5.
„Nuputa!“				
Anne Ehatamm 5. klassi võistkond: Laura-Liis Kruus, Ats Kanarbik,
								Lenna Migur, Kristiin Sagur – IV koht
5.

Maakondlik matemaatika olümpiaad

Anne Ehatamm Laura-Liis Kruus (5. kl) I koht

9.

Maakondlik inglise keele online olümpiaad

Merle Kants

Robin Piir (9. kl) VI koht

Üleriigilise ajaloo-olümpiaadi		
piirkondlik voor

Sirje Piho

Pille-Riin Kruus (7. kl) II koht

Harjumaa tantsu- ja laulupidu Viimsis

Eve Lutter

3.

Kihelkonnapäevade kergejõustikuvõistlused
7.-8.

Maakondlik emakeele olümpiaad		

Agne Luur

5.

Spelling Bee				

Merle Kants

6.

Inglise keele teemapäev-viktoriin „Wales“

Merle Kants

7.

Füüsika ülesannete lahendamise		
Maimu Torn
Pille-Riin Kruus (7. kl); Joosep Fingling (7. kl) esimese
võistlus „Kajakas“ 					5% hulgas

8.-9.

Keemia ja füüsika viktoriin „Välk ja pauk“

Maimu Torn

Veebipõhine astronoomiaviktoriin „Pulsar“

Maimu Torn

Carmen Lehtmets (5. kl) XI koht

Robin Piir (9. kl) V koht

Õppetöö ja huvitegevusega seotud näitajad
näitaja 					2015		2016		2017
Põhihariduse õpilaste osalemine huvikoolides (%)
19,2		
18,2		
35,1
Kooli huviringides osalevate õpilaste osakaal (%)
64,8		
63,1		
74,3
Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal
toetust vajavatest õpilastest (%)			96,3		76,3		93,9
Edasiõppijate osakaal lõpetajate üldarvust (%)
92,3		
100,0		
91,7
Õppetöö katkestamise määr 7.-9. klassis (%)		
0,0		
0,0		
0,0
Allikas: www.haridussilm.ee

Veel huvitavaid fakte
näitaja						2015		2016		2017
Põhikooli pinnakasutus (m² õpilase kohta)		
21,6		
21,1		
20,7
Õpilasi ühe õpetaja kohta				14,9		15,5		14,8
Klassikomplekti täituvus 1.-6. klassini		
22,8		
24,0		
21,9
Klassikomplekti täituvus 7.-9. klassini		
14,0		
11,0		
16,3
Allikas: www.haridussilm.ee
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Karjääritöö

Õpilaste nõustamine toimus koostöös SA Innovega, koolis käisid Rajaleidja karjäärispetsialistid.
9. klassis viidi läbi grupitund „Valikud peale põhikooli“, individuaalsed karjäärinõustamised, grupitegevus „Kooli kandideerimise ettevalmistus“ ja kooli kandideerimise simulatsioonid.
8. klassil toimus grupitund „Mis on karjäär?“ ning individuaalsed karjäärinõustamised
7. klassis toimus grupitegevus „Sissejuhatus karjääriteemadesse“.
Lisaks kohtuti huvitavate elukutsete esindajatega , külastati messe Teeviit ja Noor Meister.
9. klass veetis ühe koolipäeva töövarjuna enda valitud ametis.

Aasta tiitlid
AASTA SPORTLANE
Ian Tänavsuu
AASTA NÄITLEJA
6. klassi „Kevade” näitetrupp (Paula Liisa Alasepp,
			
Rainer Nurmeleht, Raiko Veersalu, Stenar Susi,
			
Sten Rico Mesila (9. kl), Markus Vihermäe, Petra
			
Laur, Marilis Ülevain) ja juhendaja
			Merike Vahtre
AASTA TANTSIJAD
Anni Leen Järvik ja Dominic Kõva
AASTA LUGEJA		
Nele Liis Kõllamaa
AASTA MUUSIK		
Hanna Camilla Kadarik
AASTA ÕPILANE
Hanna-Maarja Selde
AASTA ÕPETAJA
Maali Kanemägi

AASTA KLASS		
AASTA KOOLISKÄIJA
AASTA RINGIJUHT
AASTA KOLLEEG
AASTA TEGU		
AASTA LAPSEVANEM
AASTA LASTEAIAÕPETAJA		
AASTA LASTEAIAÕPETAJA ABI
AASTA VABATAHTLIK

9. klass
Kertu-Triin Kruus
Maali Kanemägi
Kaire Oks
Talgupäev
Irja Tiri
Triin Truus
Pille Ots
Villu Susi

Aasta tegu: talgupäev
Laupäeval on koolipäev. Kas tõesti?
Laupäeval, 5. mail oli tõepoolest koolipäev, kuid sugugi mitte tavaline. Kogu koolipere osales hoopis üleriigilisel talgupäeval.
Töö toimus Kiisal ja Kurtnas. Tööd tehti paljudes kohtades ja mitmesugust.
Kiisal andsid oma panuse seal elavad 5.-9. klassi õpilased, keda lisaks külaaktivistidele juhendasid õpetajad Merje ja Kelly.
Tööd oli palju: värvimine, teadetetahvlite puhastamine, vabaajakeskuse ümbruse korrastamine. Kiisalt Kurtnasse sööma tulles
koristati teeääred.
Kooli juures algas talgupäev kogunemisega kooli laval, kus jagati nii tööülesandeid kui -vahendeid (kindad, prügikotid, pintslid,
värvid jm). Kurtnas korjati prügi, puhastati matkarada ning külaplatsi, värviti kooli õuelava, istutati koolis lilli ümber jm.
Pärast tõsist tööpäeva söödi talgusuppi. Nii vaikset söögivahetundi ei olnud kooli söökla enne näinud.

7. klassi poisid talgupäeval
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Tunnustamine
Kiituskiri väga hea õppimise eest
Ia Madli Kanarbik, Vivian Vardja
Ib Helin Mirjam Kõllamaa
II klass Heili Deklau, Lauren Kadak, Rasmus Laur, Uku Saar, Anton Smirnov, Rachel Stöckenius, Sandra Suvinõmm, Egert
Tammeleht, Grettel Tõkke, Liilia Tänavsuu
III klass Anni Leen Järvik, Katre Laidla, Heike Eleri Määrits, Pia Pauliina Tänavsuu, Gerda Viljamäe
IV klass Lenna Ilves, Nele Liis Kõllamaa, Tanel Kütaru, Eerik Laast, Olivia Older, Triinu Ratassepp
V klass Ats Kanarbik, Helena Kivirand, Laura-Liis Kruus, Lenna Migur, Kristiin Sagur
VI klass Paula Liisa Alasepp, Richard Karel Kristal, Petra Laur
VII klass Pille-Riin Kruus, Kaarel Raude, Johanna Övel
VIII klass Mari Tiitsu
Kooli tunnustuskiri
Ia klass Heili Heinlaid, Eleanor Jaagomäe, Adele Järvik, Kertu-Triin Kruus, Lisandra Laater, Joosep Nöps, Riko Rosenvald
Ib klass Sarah Kirsi, Lennart Liba, Laura Liisa Müür, Ron Piper, Hanna Soots, Nora Maria Vihmar
II klass Karel Isok, Tessa Kasak, Kristofer Luka Kivila, Rasmus Kuklas, Kaspar Laast, Remy Mesila, Laura Michelson, Rasmus
Nõukas, Astrid Otsa, Henri Proos, Albert Raude, Andres Ruut, Lisete Siig, Mark Vilde
III klass Carolina Alev, Villu Aus, Kertu Hints, Mattias Hõrak, Anete Jõema, Daniel Kubbi, Dominic Kõva, Karolin Laater, Karl
Aleksander Liba, Tristan Mets, Kristo Romandi, Eliisabet Selde, Liisa Verk, Sanna Marie Vrublevski
IV klass Milagros Bagalini Tamm, Helen Heinroos, Lenna Kuklas, Jarko Maasel, Jan Erik Müür, Ranmar Ots, Beatrice Põldsaar,
Maarja Tiitsu, Marta-Liis Vihermäe, Mikk Vilde
V klass Ines Alango, Joosep Alev, Kelli Hints, Carmen Lehtmets, Hanna Merily Lepind, Gert Mägi, Katriin Pähn, Sten Tänavsuu, Jürgen Vaher, Saara Elise Vrublevski
VI klass Anni Fingling, Katariina Kalju, Oskar Kalju, Iason Katt, Markus Vihermäe
VII klass Joosep Fingling, Hanna Camilla Kadarik, Sander Lepik, Elle-Liis Liivas, Ralph Rupert Nigul, Ingrid Lisett Reinpõld,
Tõnu Urbanik, Jan Vallimäe
VIII klass Marcus Grünberg, Kris Erik Kaseorg, Kaspar Merisalu, Deivid Michelson, Nataly Rumjantsev, Hannes Markus Selde

IX klass
Kiitus põhikooli lõputunnistusel, kiituskiri väga hea õppimise eest ja Kurtna Kooli märk
Hanna-Maarja Selde
Anette Kuldvee
Kiituskiri väga hea õppimise eest ja Kurtna Kooli märk
Robin Piir
Ainekiituskiri väga heade tulemuste eest
Otto Alexander Hellaste – tehnoloogiaõpetuses
Morten Järv – eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, matemaatikas, geograafias, tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses ja
informaatikas
Mia Kaljula – kehalises kasvatuses ja informaatikas
Carmen-Liis Kalme – kehalises kasvatuses ja informaatikas
Kristin Koel – kehalises kasvatuses
Andri Koolme –informaatikas
Janne May Külama – kunstiõpetuses, kehalises kasvatuses, informaatikas ning käsitöös ja kodunduses
Sten Rico Mesila – tehnoloogiaõpetuses ja informaatikas
Ott Tõnnus – tehnoloogiaõpetuses ja informaatikas
Ian Tänavsuu – tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses ja informaatikas
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Direktori tänuõhtul osalejad
1.-4. klass: õppeedukus aastahinnetes igas õppeaines „5“ (sh käitumine ja hoolsus) ja õpilane on eriliselt silma paistnud
oma huvialal, saavutanud märkimisväärseid tulemusi.

Ia klass

Adele Järvik – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumise; 443. koht matemaatikavõistlusel Känguru

Ib klass

Helin Mirjam Kõllamaa – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; 3. koht regionaalsel klaverikonkursil

II klass

Lauren Kadak – 523. koht matemaatikavõistlusel Känguru

III klass

Anni Leen Järvik - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; väga head tulemused võistlustantsus (hetkel Ladina-Ameerika
tantsudes oma stardiklassis Eesti karikasarja liider)
Pia Pauliina Tänavsuu - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; 1. koht ülevallalisel kontsert-lauluvõistlusel "Las laps laulab", 566. koht matemaatikavõistlusel Känguru

IV klass

Lenna Ilves – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; 6. koht kõrgushüppes Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel
5.-6. klass: õppeedukus aastahinnetes igas õppeaines „5“ või õppeedukus on kõigis õppeainetes minimaalselt rahuldav,
kuid maakondlikul tasemel on saavutatud 1.-6. koht või vabariiklikel konkurssidel/võistlustel saavutus esimese 10% hulgas.

V klass

Ats Kanarbik - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Helena Kivirand - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Laura-Liis Kruus – 2. koht maakondlikul matemaatika olümpiaadil, 300. koht matemaatikavõistlusel Känguru
Lenna Migur - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Kristiin Sagur - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Sten Tänavsuu – hea õppimine ja eeskujulik käitumine, 1. koht 60 m jooksus Harju koolide sisemeistrivöistlustel

VI klass

Paula Liisa Alasepp - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Petra Laur - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
7.-9. klass: aastahinnetes kuni kaks „4“, teised „5“ või õppeedukus on kõigis õppeainetes minimaalselt rahuldav, kuid
maakondlikul tasemel on saavutatud 1.-6. koht või vabariiklikel konkurssidel/võistlustel saavutus esimese 10% hulgas.

VII klass

Joosep Fingling – hea õppimine ja eeskujulik käitumine ja aktiivne töö õpilasaktiivis
Hanna Camilla Kadarik – hea õppimine ja eeskujulik käitumine, 2. koht konkursil Harjumaa laululaps 2018
Pille-Riin Kruus – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine, 2. koht üleriigilise ajaloo-olümpiaadi piirkondlikus voorus
Ralph Rupert Nigul – hea õppimine ja käitumine, 1. koht 1000 m jooksus Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel
Kaarel Raude - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Ingrid Lisett Reinpõld - hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Johanna Övel - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; aktiivne töö õpilasaktiivis

VIII klass

Mari Tiitsu – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumise

IX klass

Hanna-Maarja Selde – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; aktiivne töö õpilasaktiivis
Anette Kuldvee - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; aktiivne töö õpilasaktiivis
Robin Piir – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine; 6. koht Harjumaa inglise keele olümpiaadil
Ian Tänavsuu – hea õppimine ja eeskujulik käitumine, 1. koht kaugushüppes ja kõrgushüppes Harju noorte sisemeistrivõistlustel, 1. koht kõrgushüopes ja 2. koht kaugushüppes Harju koolide sisemeistrivöistlustel, 6. koht kõrgushüppes Eesti meistrivõistlustel
Morten Järv – hea õppimine ja 4. koht Eesti meistrivõistlustel kadettidele Kreeka-Rooma maadluses
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Lõpetajate pildid: 9. klass ja lasteaia lõpurühmad

9. klass 1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aeda: oergjare aerg 8a erguygar gareguargar guaguargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj

					
Jaaniusside,
Lepatriinude ja Liblikate rühma lõpetajad

1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8 wef wef wef
egyar wef wefwefwef wefwefwef wefwefwe wefwef wefwefwef 9guyar9g8arga reg raeg89 rgar g rgaregarug a reg2. rida: Toaerireg aerg8ou
wefwe wef wef wef ewf aerg89a rguareg8aerg aerugpaeroh oewhfoweif oiwehfowe ewofijweofe wef wef we fwef wef wjfowi woeifhweoifh
weofiweofi wefweofi weofhweoif weoifhweoifh weofihguaerg areg8aruguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguygar gareguwe fwef we fwef we wef wef wef wef wef wef wef wef wef wef argar guagwe uargpaerg aergoa erugjarpguaerg
aergraeguj wefwefw wefwefwef wefwefwefwe wef wef wefwefwefw wef wef
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Lapse arengu toetamine
Töö HEV-lastega lasteaias

Logopeedilt said abi regulaarselt 26 4-7 aastast last. Logopeed külastas rühmategevusi, juhendas õpetajaid, jagas kõnearenduslikke materjale tööks terve rühmaga. Vajadusel andis konsultatsioone lastevanematele.
Eripedagoog nõustas õpetajaid ja lapsevanemaid, vaatles lapsi, osales arenguvestlustes. Koostöös rühmaõpetajatega viis läbi
koolivalmiduse grupitesti, analüüsis tulemusi ja koostas tagasiside kokkuvõtte lastevanematele. Osales koolivalmiduse kaartide
ja individuaalsete arenduskavade koostamisel jm. Tegeles regulaarselt ühe erivajadusega lapsega.

Töö individuaalse arengu toetamist vajavate õpilastega koolis

Koolis töötasid eripedagoog ja logopeed (osalise koormusega). Peaaegu kogu õppeaasta oli täitmata psühholoogi ametikoht.
EHIS-e andmetel õppis õppeaasta lõpus 21 arengu toetamist vajavat last (NB! HEV-õpilaste toetamise korraldus ja valdkonnas
kasutatavad mõisted muutusid alates 1. veebruarist 2018).
Individuaalse arengu toetamist vajavad õpilased (EHIS-e andmetel)
hariduslik erivajadus			
õpilaste arv
kooli määratud				15
SA Innove Rajaleidja keskuse määratud
6
Rakendatud tugimeetmed
toe liik					õpilasi
üldine tugi				17
tõhustatud tugi				2
eritugi					2
Logopeedilist õpiabi rühmatundides said peamiselt 2.-4. klassi õpilased, lisaks neile ka üks 1. klassi õpilane, kellel puudus kooliks ettevalmistus.
Vanematel õpilastel oli võimalus saada logopeedilist konsultatsiooni.
Viimasel trimestril toimusid konsultatsioonitunnid 9. klassi lõpueksamiteks valmistumiseks.
Nendes osales kaks õpilast, kes mõlemad sooritasid eesti keele lõpueksami rahuldavalt.

Huviringid lasteaias ja koolis
Robootika

Tasulised huviringid lasteaias:

Huviringid koolis:

Kergejõustik (alates 5. klassist). Juhendaja Rein Raspel.
Kokandusring (5.-9. klass). Juhendaja Anna Lutter.
Kunstiring (4.-6. klass). Juhendaja Ülle Allik.
Käsitööring (alates 5. klassist). Juhendaja Kelly Lepind.
Liiklusring (3. klass). Juhendaja Ülle Allik.
Rahvatants (2.-4. klass). Juhendaja Eve Lutter.
Rahvatants (alates 5. klassist). Juhendaja Eve Lutter.
Robootika (alates 2. klassist). Juhendaja Maire Kärner.
Spordiring (1.-2. klass). Juhendaja Tuulike Pajumets.
Ujumine (1. klass). Juhendaja Kelli Mets.
Ujumine (2. klass). Juhendaja Kelli Mets.
Võrkpall (alates 5. klassist). Juhendaja Maali Kanemägi.
Meediaring (alates 5. klassist). Juhendajad Anna Lutter ja Jürgen Tina.
Mesindusring (6. klass). Juhendajad Astrid Kõva ja Katrin Kalvik.
Noored kotkad ja kodutütred (2.-4. klass). Juhendaja Piret Reinmann.
Noored kotkad ja kodutütred (5.-9. klass). Juhendaja Piret Reinmann.

Jalgpall 4-7 aastastele lastele. Juhendaja Andreas Solom.
Lastejooga 3-7 aastastele lastele. Juhendaja Gerli Peterson.
Karaktertants 3-7 aastastele lastele. Juhendaja Angela Murumaa

Tasulised huviringid koolis:

Jalgpall. Juhendaja Andreas Solom.
Kitarriõpe. Juhendaja Mart Abro.
Maadlus. Juhendaja Martin Plaser.
Taiburing. Juhendaja Maali Kanemägi.
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Lasteaia 2018. a rahuloluküsitluse tagasiside
Andmekogumine lasteaedades viidi SA Innove poolt läbi 2018. aasta mais-juunis. Sihtrühmadeks olid õpetajad (sh õpetaja
abid) ja lapsevanemad.
Rahulolu mõõtmise aluseks oli teadusuuringutel põhinev mudel. Kokkuvõtvalt hinnati vastajate üldist lasteaiaga seotud heaolu
kogemust, rahulolu spetsiifiliste lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna tahkudega ning rahulolu mõningate lasteaiaväliste teguritega,
mis võiksid vastajatel lasteaiaga rahuloluga seostuda.
Rohkem informatsiooni rahuloluküsitluste ja -kontseptsiooni kohta saab HTMi veebilehelt www.hm.ee/rahulolu.
Raportis kõrvutati läbivalt lasteaia tulemusi (nii õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) vastava sihtrühma üldise keskmise
tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd meie lasteaia hinnangud üldisest pildist erinevad.
Küsitluses osales 18 õpetajat ja õpetaja abi. Eesti lasteaedade üldisest keskmisest kõrgema hinnangu pälvisid meie õpetajate
vastustes tööga rahulolu, võrdne kohtlemine ja kaasarääkimise võimalus, rahulolu ruumidega ning info liikumisega. Keskmisest kõrgem hinnang anti ka lasteaia mainele.
Üldisest keskmisest madalama hinnanguga ehk arengukohtadena märgiti seda, et rühmades võiks olla vähem lapsi, õueala
turvalisus ja digivahendite kasutamise oskused ning võimalused õppe- ja kasvatustegevustes.
Lapsevanemaid osales küsitluses 46. Eesti lasteaedade üldisest keskmisest kõrgema hinnangu pälvisid meie lastevanemate
vastustes lasteaia õppevahendid, rühmaruumid, rahulolu lahtiolekuaegadega, õuealal olevad mitmekesised võimalused liikumistegevusteks, õueala turvalisus, regulaarselt organiseeritud liikumistegevuste toimumine, erivajadustega laste toetamise ja
tugiteenuste võimalused, kooliga koostöö üleminekul lasteaiast kooli ja laste kooliks ette valmistamine. Keskmisest kõrgem
hinnang anti ka lasteaia mainele.
Üldisest keskmisest madalama hinnanguga ehk arengukohtadena toodi välja õuesoleku aja mittepiisav kestvus, info omamine
digivahendite kasutamise sageduse kohta ning lasteaias toimuv huvitegevus. Löömise, tõukamise, narrimise kogemine - samas
on vanematel teadmine, et nende juhtumitega lasteaias tegeletakse, keskmisest kõrgem. Ka uuringus osalenud lastevanemate
hinnanguil peaks rühmades olema vähem lapsi.
Tagasisidest lähtuvalt on kavas 2018. aasta sügisel välja vahetada amortiseerunud liivakastid lasteaia õuealal. Kokku on lepitud
lahendused ligipääsu piiramiseks kuuritagustesse ning korvpalli platsi aluse pinna korrastamise teostamine. Uuel õppeaastal
alustab tööd haridustehnoloog, kelle üheks ülesandeks saab õpetajate nõustamine ja koolitamine. Kavas on algust teha digitundidega. Lasteaias toimuva õppetegevuse kohta on vanematel parim võimalus infot saada e-lasteaia kaudu või otseselt suheldes. Huvitegevuse valikut soovime laiendada, aga see sõltub konkreetsetest pakkujatest. Näiteks võiks olla lauluring lastele.
Suurendatud laste arv rühmades on tingitud lasteaiakohtade jätkuvast vajadusest vallas, selle tõttu on laste arvu vähendamine
rühmades raskendatud.
Antud küsitlustulemustele tuginedes võib väita, et lasteaia õpetajate ja lastevanemate rahulolu Kurtna Kooli lasteaiaga ei erine
oluliselt Eesti keskmisest pildist, ilmnenud arengukohtadega tegeletakse.

Kooli 2018. a rahuloluküsitluse tagasiside
Küsitluse viis läbi SA Innove.
Küsitluste sihtrüma moodustasid 4. ja 8. klassi õpilased, põhikooliastme õpilaste lapsevanemad ja kõik õpetajad. Rahuloluküsitluste eesmärgiks on anda koolile tagasisidet ja toetada seeläbi koolikeskkonna pidevat arengut.
Hinnati kooliga seotud heaolu kogemust, rahulolu kooli õpikeskkonnaga (sotsiaalne ja füüsiline keskkond) ja mõningate kooliväliste teguritega (sh kodune olukord, üldhariduse korraldus).
Hinnang anti 5-palli süsteemis.
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Õpilased

Küsitluses osalesid kõik 4. ja 8. klassi õpilased.
Kooliga rahulolu hindasid 4. klassi õpilased 3,6 palliga (Eesti keskmine 3,9), 8. klassi õpilased 3,4 palliga (Eesti keskmine 3,1).
Nii 4. kui 8. klassi õpilased olid Eesti koolide keskmisega võrreldes rohkem rahul olemasolevate tugisüsteemide ning sportimis- ja liikumisvõimalustega koolis. Vabal ajal liikuda ja trenni teha meeldis uuringu järgi koguni 87% 4. klassi õpilastele (Eesti
keskmine 78%). Kahjuks jäid 8. klassi õpilased siin silmnähtavalt Eesti keskmisest maha: vastavalt 47% ja 76%.
Eesti keskmisest kõrgemalt hinnati toitlustust: 4. klass - 4.4 palli (keskmine 3,8), 8. klass – 4,5 palli (keskmine 3,3).
8. klassi õpilased olid Eesti koolide keskmisest tunduvalt rohkem rahul kooli raamatukoguga, samuti tualettruumide puhtusega. Ka hindas neist 80%, et digioskusi (info leidmine ja kriitiline hindamine, e-teenused, riskid ja turvalisus) õpetatakse koolis
parasjagu (koolide keskmine 50%).
Eriti kõrge hinnangu sai 8. klassilt kooli huvitegevus ja teised noortele suunatud tegevused: 92% vastanutest oli sellega rahul
(Eestis 61%).
73,3% 8. klassi õpilase arvates muudab arvutite kasutamine õppetöö mugavamaks (Eesti keskmine 57,1%). Vastukaaluks selgus,
et 20%-le vastanutest ei meeldi arvutite kasutamine, sest pole häid õppematerajale (koolide keskmine 6,8%).
Koolide keskmisest madalama hinnangu said 4. klassilt kõik tunnused, millega uuriti aktiviseerivate õppemeetodite kasutamist
tunnis. Samuti näitas uuring, et 67% 4. klassi õpilase jaoks oli koolpäev väsitav (Eesti keskmine 55%). Ainult 62% vastanud 4.
klassi õpilastest tundis, et saab koduste ülesannetega hakkama (koolide keskmine 75%). 8. klassi õpilastest pidas koolipäeva
väsitavaks 60% (keskmine 71%).
Kurtna Kooli 4. klassi õpilased hindasid kooli mainet 4 palliga (koolide keskmine 4,3) ning 8. klass 3,7 palliga (koolide keskmine 3,5).

Õpetajad

Küsitlusele vastas 50% õpetajatest.
Oma tööga rahulolu hinnati 4,5 palliga (koolide keskmine 4,3).
Keskmisest kõrgemalt hinnati koostööd, kaasatust, ruume, raamatukogu, sportimisvõimalusi, digivahendeid, võimalusi
HEV-laste õpetamiseks, koostööd kooliväliste spetsialistidega, HEV-lastega tööks vajalikku õpet, liikumisvõimalusi.
Koolide keskmisest madalama hinnangu andsid õpetajad digioskustele, digilahenduste kasutamisele õppetöös, ka õpetajaameti
mainele. Samuti olid meie kooli õpetajad keskmisest vähem rahul erivajadustega õpilaste tugisüsteemiga Eestis: vastavalt 10%
ja 26%.
Õpetajate hinnang kooli mainele oli 4,4 palli (keskmine 4,3).

Lapsevanemad

Küsitluses osales 38 lapsevanemat.
Kooliga rahulolu hinnati 4.4 palliga (koolide keskmine 4).
Kõiki lapse põhivajaduste rahuldamise tunnuseid hinnati koolide keskmisest kõrgemalt. Samuti ületasid Eesti keskmist infolevikut ja suhteid õpetajatega peegeldavad hinnangud.
Keskmisest rohkem oldi rahul koostööga kooli ja lapsevanema vahel, kooli ruumide ja õppematerjalidega, õpiabi võimalustega,
digioskuste õpetamise ja –vahendite kasutamisega, huvitegevusega, koolitee turvalisusega ja pikapäevarühmaga.
Eriti kõrge hinnangu said liikumisvõimalused koolis. Neid hinnati koguni 4,8 palliga (keskmine 3,3).
88% vastanutest on kindel, et koolis antav haridus tagab hakkamasaamise tulevikus (koolide keskmine 69%) ning 75% on rahul
sellega, kui palju kooli pidaja vahendeid eraldab (keskmine 40%).
Kuigi õpiabi võimalusi hinnati Eesti keskmisest kõrgemalt, leidis vaid 69% lapsevanematest, et koolis on head tugiteenuse võimalused (keskmine 71%).
Koolide keskmisest vähem oldi rahul kodutööde keerukuse ja mahuga (meie kooli vanemate rahulolu 50%, keskmine 58%) ja
õpilastranspordi korraldusega (meie kool 54%, keskmine 64%).
Lastevanemate hinnang kooli mainele oli samas küsitlusgruppide kõrgeim 4,5 palli.
Tagasisidest lähtuvad parendustegevused selguvad pärast küsitlustulemuste põhjalikumat analüüsi.
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Õppetegevuse mitmekesistamine
Mesindusaasta 2017/2018

Uus pere kolib sisse

2017. aasta sügisel alustasid Kurtna Kooli mesinduskursusega juba viiendad 6. klassi õpilased. Tavapärastele teooria- ja praktikatundidele on igal
aastal toimunud lisaks mõni põnev väljasõit või
esinemine seoses mesindusega. Nii ka sel aastal.
13. aprillil kutsuti meie kooli õpilased Kohila
Gümnaasiumisse konverentsile "Mõtelda on mõnus" rääkima, mida Kurtna Kooli mesindustundides ja mesilas tehakse. Oma kogemustest käisid
rääkimas Pille-Riin Kruus, Tristan Nuiamäe, Petra Laur ja Oskar Kalju.
7. mail käisid mõned kuuenda klassi õpilased
Tallinna Ülikoolis, kus tähistati Mesilaste Päeva.
Õpilased said degusteerida erinevatest piirkondadest korjatud mett. Mesi oli pärit nii raba ääres asuvatest tarudest kui ka Tallinna keskklinnas
asuvate majade katustelt. Pärast mee maitsmist
rääkis professor Liisa Puusepp melissopalünoloogiast. See teadus tegeleb õietolmuterade uurimisega. Õpilased said ka ise oma
kooli mee õietolmuteri väikese laboritehnika abil uurida.
Sügisesed ja talvised toimetused mesilas said kõik õigeaegselt ja korralikult tehtud. Kevadel tarude suurpuhastusel aga selgus, et
kolmest perest kaks ei ole talve üle elanud. Seega korjas sel aastal meesaaki ainult üks pere.
Sel kevadel osteti meie mesilasse korpustaru, seni on meil olnud ainult lamavtarud. Suve teises pooles osteti ka kaks uut Buckfasti tõugu mesilasperet, kelledest üks läks elama uude korpustarru ja teine ühte tühjaks jäänud lamavtarru.
Suvi oli küll äärmiselt soodne mesilastele nektari ja õietolmu korjeks, kuid meie üks ja ainuke pere jõudis suvega koguda vaid
15 kg mett.

KIK projekt “Mesilased ja maailm”

2017.-18. õppeaastal oli Kurtna Koolis ja lasteaias käsil Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projekt “Mesilased
ja maailm”.
Aastast 2008 on Kurtna Koolil kolm mesitaru ja mesilasperet. Hobi korras on paar õpetajat ja 6. klassi õpilased mesilaste eest
hoolt kandnud ning meevõtmise eest vastutanud. Igal õppeaastal korraldatakse ülemajalisi meepäevi. Mesilaste elukorraldusest inspireerituna on sõnastatud kooli tunnuslause "Mesi peitub igas õies". Kurtna Kooli õppekava peamiseks prioriteediks
on "Inimene ja keskkond", mille raames on eraldi kooli õppekava lisa "Mesindus". Süvendatult käsitletakse mesinduse teemat
kuuendas klassis.
Projekti kirjutama ajendas asjaolu, et paljud õpilased ja õpetajad ei ole piisavalt kursis Kurtna Kooli senise mesilaprojektiga ja
mesinduse teemaga, kuna vaid osa õpilasi koos paari õpetajaga vastutavad mesila pidamise eest. Kooli õppekava lisa sisaldab
küll palju teoreetilist materjali, kuid on vajalik omandada rohkem praktilist kogemust. Seetõttu oli sellesse ettevõtmisesse kaasatud kogu Kurtna Kool (lasteaed + põhikool).
Projekti peamisteks eesmärkideks oli parandada õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkust bioloogilise mitmekesisuse tähtsuse
osas inimesele ning Kurtna Kooli eripärast tulenevalt juhtida tähelepanu mesilaste olulisusele ökosüsteemis.
Projekti raames toimusid lasteaia kolme vanema rühma: Mesimummud, Õnnetriinud, Liblikad, õppekäigud Tallinna Loodusmuuseumi. Lapsed osalesid muuseumitunnis teemal "Sipelgate ja mesilaste töökas elu". Tunnis räägiti ühiseluliste putukate
eluringist ja igapäevastest toimetustest. Saadi teada, millise eelise annab elamine ja töötamine suures peres. Tunnis kasutati
põnevaid õppevahendeid, mis võimaldasid heita pilku nende putukate huvitavasse ellu.
Kooli õpilaste õppekäigud toimusid Kohila Keskkonnahariduse Keskuse poolt organiseeritult Tallinna Loomaaias osalemaks õppeprogrammis "Mesi ja mesilased". Õpiti tundma
mesilaste kui tähtsate tolmeldajate rolli looduses ning ökosüsteemide kaitsmise vajalikkust. Programmi käigus toimus ka mesila külastus. Projektis osalesid kõikide klasside
õpilased ja õpetajad.
Projekti tulemusena õppisid lapsed, õpilased ja õpetajad tundma mesilaste kui tähtsate
tolmeldajate rolli looduses ning ökosüsteemide kaitsmise vajalikkust.
Projekti tegevused arendasid ökoloogilist pädevust: õpiti mõistma looduse kui süsteemi
funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi. Õpilaste aktiivne tegevus aitab äratada ja
säilitada huvi loodusainete vastu ning suurendada meie lasteaia/kooli keskkonnateadlikkust. Omandatud teadmisi kasutatakse lasteaia ja kooli õppekava ellu viimisel ning
Kurtna Kooli mesila eest hoolitsemisel.
Projekti kogumaksumus oli 3398 eurot.
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1.b klass Tallinna Loomaaias

Spordipäev 27. septembril

27. septembril toimus Kurtna Koolis eriline spordipäev – koos lastega sportisid ka õpetajad ja oma ala tippsportlased. Ühtlasi
katsetati uut õpilaste kehaliste võimete ja vormisoleku testimise ja jälgimise e-keskkonda, mida saavad kasutama hakata kõik
Eesti koolid.
Digitaalne arengukaart
2016. aastal hakkas Tartu ülikooli liikumislabor koolidele välja töötama uue liikumisõpetuse ainekava. Kurtna Kooli infotehnoloogiaõpetaja Jürgen Tina loodud e-keskkond on kavast see osa, mis aitab koostada igale õpilasele digitaalse arengukaardi.
Uus digitaalne keskkond võimaldab õpilasel saada tagasisidet oma kehaliste võimete kohta. See ei ole hinnete panemise alus.
„Kehalisi võimeid on oluline mõõta, et suunata õpilasi neid edasi arendama,” selgitas kooli direktor Kristjan Saar, kelle sõnul on
keskkond hea abivahend ka õpetajale ja riigile. „Koolid saavad lihtsamalt andmeid koguda, analüüsida ja end teiste koolidega
võrrelda. Riigile annab aga ühtne andmebaas tagasisidet, millises kehalises seisundis on Eesti kooliõpilased.”
Lisaks uues ainekavas ette nähtud standardtestidele – ette painduvus, hoota kaugus, rippes hoie (poistel rippes käte kõverdamine), 60 m jooks –, saavad koolid sisestada keskkonda ka oma spetsiifiliste testide tulemusi. 1. oktoobrist liitub pilootprojektiga
peale Kurtna veel üheksa kooli.
Tippsportlased lõid kaasa
Õpilaste innustamiseks osalesid Kurtna Kooli erilisel spordipäevala ka mitmed tuntud tippsportlased: Liina Tšernov – Eesti
meister keskmaajooksualadel; Martin Plaser – Eesti mitmekordne medalist Kreeka-Rooma maadluses ja spordiala eestvedaja; Helary Mägisalu – Kreeka-Rooma
maadluse juunioride EM-i pronks
2017. aastal Dortmundis; Ken Mark
Minkovski – hõbemedali omanik U17
noorte olümpiafestivalil Ungaris 2017
kaugushüppes (Ken Mark Minkovski
õpib praegu Audentese spordigümnaasiumis 9. klassis ja tema 100 m jooksu
rekord on 10,79); Kristjan Saar – Kurtna
Kooli direktor, mitmekordne Eesti
meister vabamaadluses; Maali Kanemägi – Kurtna Kooli õpetaja, endine
Eesti naiste võrkpallikoondise liige.
Tekst ja pilt: Victoria Parmas
(Õpetajate Leht)

Spordipäev
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Jaapani nädal

Novembri teisel nädalal peeti Saku vallas neljandat korda jaapani nädalat, kus valla asutustes tutvustati jaapani kultuuri.
Sel puhul alustas Kurtna Kool terve nädala oma päeva nii, nagu seda teevad meie valla sõbrad Jaapanis Saku linnas – hommikuminutiteks kogunes 200 õpilast võimlasse, kus pärast hümni laulmist kuulati päeva infot sirgetes sümmeetrilistes ridades põrandal põlvedel istudes. Nädala üheks peategelaseks Kurtnas olid korrapidajaõpilased, kes tervitasid kõikide tundide alguses
esmalt klassi ja õpetajat, nimetasid puudujad ja alles siis alustas õpetaja tundi. Pärast tunni lõppu vaatasid korrapidajad klassi
üle, panid pingiread otseks, pesid tahvli puhtaks, koristasid prahi.
Söögivahetundides alustasid kõik klassid söömist korraga pärast seda, kui õpetaja oli öelnud „Head isu!“. Vanematele klassidele
tõid toidu ette korrapidajaõpilased, täpselt nii, nagu tehakse seda Jaapanis. Kolmapäevane riisiroog marineeritud ingveri ja
sojakastmega söödi aga pulkadega.
Tekst: Victoria Parmas (Saku Sõnumid)

Päeva alustamine jaapani nädalal

Kodanikupäeva õppekäigud

1. klassid - Kurtna küla
2. klass - Saku Vallavalitsus
3. klass - Nõmme Päästekomando
4. klass - Riigikogu
5. klass - Lääne-Harju Politseijaoskond

6. klass - Lääne-Harju politseijaoskond
7. klass - Riigi Kantselei ja Vabariigi Valitsus
8. klass - Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja
9. klass - osales projektis „Minu riik” ja külastas erinevaid valitsusasutusi.

6. klass külastas Tammemäe päästekomandot (Lääne-Harju Politseijaoskond).
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Linnusõbrad 2018

5. klass osales Balsnack’i konkursil "Linnusõbrad 2018", mille peaauhinnaks
oli 1000€.
Konkursi eesmärk oli läbi erinevate ülesannete leida Eestimaa suurimad linnusõbrad ning seeläbi juhtida tähelepanu kodumaal talvituvatele lindudele,
nende õigesti toitmisele ja lindude eest hoolitsemisele. Konkurss toimus oktoobrist 2017 aprillini 2018.
Sügisest alates oli 3 linnuülesannet: 1. ülesanne oli linnumajade valmistamine, 2. ülesanne oli linnuteemaline kingitus EV100 aastapäevaks. 3. ülesanne oli Eestis talvituvate lindude pildistamine või joonistamine ja lindude
toitmise põhitõdede kogumine. Kolmanda töö tulemusel valmis meie klassil
lindude teemaline lauamäng, täpsemini põrandamäng „Eestis talvituvad linnud". See töö valiti žürii lemmikuks, mille eest saime palju auhindu ning
seoses sellega pääsesime ka konkursi finaali. Finaalis saime teise koha, üsna
napilt jäime peaauhinnast ilma. Siiski lapsed on kogemusega väga rahul ning
6. klassis osaleme taas.
Põrandamängu „Eestis talvituvad linnud“ valmimine:
Kõigepealt koguti uurimuse näol infot Eestis talvituvate lindude kohta: talvituvatest liikidest, nende eluviisist ja toitumisest. Samuti uuriti milliseid näpunäiteid peaks jälgima, kui lindudele söögimajadesse toitu panna. Seejärel käidi väga paljudes paikades linde pildistamas. Kogutud info põhjal vormistati
küsimused mängu jaoks. Mängul on 3 eri värviga tähistatud teemat: sinine
– lindudest üldiselt, must – piltidelt lindude äratundmine, valge – lindude
toitumine. Kõik mängus olevad pildid on õpilaste enda pildistatud ja mäng
on õpilaste kujundatud ning kokku pandud.

Lauamängu valmistamine

Maastikumäng

18. aprillil toimus Kurtna Koolis Harjumaa 7. klasside meeskondlik GPS maastikumäng “Estonia 100”, mis oli ennekõike pühendatud Eesti 100. sünnipäevale.
Meie korraldatud üritusest võttis osa 12 kolmeliikmelist võistkonda. Kõige kaugem kool jõudis Kurtnasse Prangli saarelt (jalgsi
matkates ainult 60 km, kuid Soome lahe ületamiseks on vaja ka ujuda:)
Kuigi mäng oli pühendatud meie riigi 100. sünnipäevale, oli projekti eesmärgiks lõimida inglise keelt meie ajaloo ja kaasaegsete
infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskustega.
Üritus oli omas nišis ainulaadne, sest õppeprotsess toimus õues liikudes, kuid samal ajal võõrkeelt õppides ja Eesti ajalooga
tutvudes. Kui muidu tähendab igasugune tehnoloogiline vahend rohkem toas istumist, siis meie viisime lapsed selle pisikese
GPS vidinaga hoopis õue!
Mäng ise oli lihtne: meeskondadele jagati ristsõna, mille küsimused asusid Kurtna küla erinevates kohtades. GPS seadme abil
tuli otsida varem paikapandud punkte. Igas punktis ootas mängijaid küsimus, millele tuli õige vastus leida ja ristsõnas õigele
kohale kanda. Vastuseid võis guugeldada ka intenetist. Mängu võitja selgitati välja õigete vastuste ja kõige kiiremini alguspunkti
tagasijõudnud meeskondade vahel.
Mängu ühe organiseerijana võin öelda, et üritus oli igati kordaläinud, kuigi meeskondi tuli arvatust vähem. Lapsed nautisid
ilusat kevadilma ja võistlusmoment oli mängu algusest kuni viimaste mänguminutiteni!

GPS maastikumäng “Estonia 100”
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Lastekaitsepäev lasteaias

Lasteaed tähistas õppeaasta lõppu ja suveperioodi algust juba traditsioonilise rongkäigu ja vahvate õuemängudega. Sellel korral
oli lastele külla tulnud koerte dresseerija ja saime kõik näha, mida õpetatud koerad on võimelised selgeks õppima. Joonistasime,
tantsisime, tegime näomaalinguid, mullitasime… Kõige lõppu sobis palavale ilmale kohaselt jäätis. Kõigil oli tore!
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4. klassi tegemised

Reedel, 1. juunil arvasid lapsed, et läheks Vembu-Tembumaale.
Mõtlesin, et lapsed on juba suured ja see koht on neile väikseks jäänud, aga täitsa valesti arvasin. Lapsed trallisid niimoodi
ringi, et kokkusaamiskohas oli neid vaevu näha. Tulid vaid marraskil põlvi näitama ja nälga kustutama. Turnimine, ujumine ja
erinevad mängud nõudsid lastelt koostööd ja üksteisega arvestamist. See tuli neil päeva lõpuks kenasti välja. Õpilased jäid selle
päevaga väga rahule. Küll aga oli salakaval päike mõnele lapsele liiga teinud ja õppetunniks osutus päiksekreemi kasutamine.
Esmaspäeval, 4. juunil tegime rattamatka Marianni ja Olivia juurde.
Tublimad lapsed olid eelmine aasta rattaload kätte saanud ja uhkeid rattaid vajalike ja ebavajalike vidinatega kogunes kooli ette
hulgim. Meie matkajuhiks sai Marianni isa, Ahto. Tema teadis erinevaid põlluteid, et sõites võimalikult palju maanteid vältida.
Oma kodus rääkis Mariann hobustest ja näitas rõõmuga kõike sinna juurde kuuluvat. Mariannile meeldivad hobused väga ja
ta teab neist kõike. Eriti hästi oskab ta hobuseid joonistada. Ka teistele lastele meeldisid hobused väga. Edasi tegime ringkäigu
nende ilusas aias ning saime ka suuri põllutöömasinaid katsuda. See meeldis lastele väga. Edasi kulges meie rattamatk Olivia
koju ja pidime ka natuke maantee ääres sõitma. Maanteele jõudes saime eskordiks politseiauto, kes kõik suured rekkad kinni
pidas, et meie vahva rattamatk turvaliselt kulgeks ja kulgeski. Olivia kostitas meid ise valmistatud koogiga ja saime kenasti keha
kinnitatud. Jätkusid õuemängud, mille juhtimise võttis enda kätte Oliva ema, Annika. Oli jälle üks tore ühine ettevõtmine, mis
õpilasi rohkem ühendas. Selle retke õppetunniks osutus tõsiasi, et väikse rattaga kaugele ei sõida ja kes trenni teeb, see jaksab
rohkem.
Teisipäeval, 5. juunil toimus klassiekskursioon Soome.
Lapsed tahtsid väga klassi lõpureisiks Soome minna. Mina tahtsin jälle väga laste soove täita. Soome viis meid Viking Line.
Reisile tuli kaasa 4 lapsevanemat ja laste uus klassijuhataja.
Lastevanematega ülesandeid ja vastutust jagades sain ka ise reisi nautida. See, et õpetaja Anna Lutter nende uueks klassijuhatajaks saab, said lapsed alles reisi lõpus teada. Arvasin, et Linnanmäki lõbustuspark pole lastele piisavalt õpetlik reis ja punusin
sisse ka Sea Life külastuse. See veemaailma külastus osutus aga lastele katsumuseks, sest esmalt tuli käia läbi veemaailm ja alles
siis sai minna lõbutsema. Veemaailm oli väga tore, aga lastel olid karussellid silme ees ja veeloomad polnud sel korral tõmbenumbriks. Laste kannatlikkus pandi proovile. Tuli ju kõike koos teha ja teistega arvestada. Kui siis lõpuks lõbustuspargi pilet
käes, jooksid lapsed lõbustusparki laiali ja nautisid erinevaid atraktsioone. Ära ei kadunud keegi ja õnnetu külma ilma kohta oli
park õnnelikke nägusid täis. Soomes liikusime jalgsi ja see oli vaat et kõige raskem osa reisil. Linnanmäki lõbustuspargist sadamasse jalutamine oli lastel vaevaline. Väsimus niitis nii mõnegi mehe, aga laeva ei pidanud siiski kedagi kätel kandma. Lapsed
tegid tublisti koostööd ja said järsku kõik iseseisvaks. Nad jäid ekskursiooniga väga rahule. Olin rõõmus, et see tore ettevõtmine
õnnestus.
Selle reisi õppetunniks osutus tõsiasi, et usalda, aga kontrolli oma dokumentide kehtivust.
Kolmapäeval, 6. juunil toimus väljasõit loomaaeda, KIK- "Mesilased ja maailm."
Väljasõit loomaaeda tuli kohe peale Soome reisi ja lapsed said vähe puhata. Minu üllatus oli suur, kui nägin, et enamus õpilasi oli
hommikul ikkagi koolis ja valmis järgmiseks seikluseks. Loomaaias tuli lastel gruppides orienteeruda ja leida töölehel olevatele
küsimustele vastused. Harjutati koostööd ja kaardi lugemist. Sellega said õpilased suurepäraselt hakkama ja kaardi lugemine oli
selge. Esmalt oli mesilas loeng mesilaste kohta ja seejärel sai näha mesilaste toimetamist mesitarus. Lapsed olid head kuulajad
ja esitasid huvitavaid küsimusi. Lapsed said teada, et loomaaias on ka mesilased.
Tekst: Ülle Allik

4. klassi rattamatk
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Eesti Vabariik 100
Tähtsamad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva sündmused koolis ja lasteaias
Lasteaias
• toimus kadripäeva mängupidu, millega tutvustati ning
kinnistati lastel õppeaasta teema „Eesti Vabariik 100“ raames vanu rahvakombeid;
• Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidu;
• sõbrapäeval toimus sõbralik, st suured ja väikesed käsikäes, talvematk Koosi kivide juurde;
• kevadpidu “Pildikasti lood” sidus kokku vanaemade mälestused ja tänapäeva;
• emakeelepäeval, mille teemaks oli “Ilus emakeel”, leidsid
lasteaialapsed kõige kaunima eestikeelse sõna. Iga rühm
pakkus välja kolm lemmikut. Laste jaoks on kõige armsam sõna ikka “emme”, aga ilusaks peeti ka näiteks sõnu
“sädelus” ja “vabariik”.
Koolis
• projekti „100 koolipäeva 100. sünnipäevani“ raames toimus alates septembrist kuni aastapäevani igal koolinädalal vähemalt
üks tähtpäevale pühendatud tegevus;
• loodi Kurtna Kooli kultuurikärg, kuhu koguti kogu õppeaasta jooksul andmeid õpilaste ja kooli töötajate külastatud kultuurisündmuste kohta;
• toimus fotokonkurss „Minu Eesti“;
• kool osales ajarännakul 1918. aastasse Eesti Vabariigi loomise aega;
• õpilaskonverets „100 aastat Eesti hariduselus“;
• kooliaasta lõputrall „Kurtna Kool läbi aegade“.

Ajarännak

7. veebruaril 2018 toimus Kurtna Koolis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud ajarännak.
Kell 10.25 rännati ajas tagasi 24. veebruari 1918. aastasse. Mängiti läbi päev, mil Kurtnasse jõudis sõnum Eesti Vabariigi väljakuulutamisest.
Selleks, et kõik oleks võimalikult tõepärane, kandsid nii õpilased kui õpetajad ja teised maja töötajad sellel päeval teistsuguseid
riideid. Poistel olid jalas viigipüksid, seljas triiksärgid ja vestid, kaelas rätikud või lipsud. Peas kanti soni- või murumütsi või
kaabut. Tüdrukutel olid seljas pikemad kleidid, ees põlled, kaela ümber rätikud või pidulikud kraed. Kasutati ka rahvariideid.
Ajarännaku ajal loeti ette Eesti Vabariigi manifest, lauldi tolle aja laule ja tantsiti, kuulati luuletusi. Tundides lahendati sajanditaguseid ülesandeid, vahetundides mängiti vana aja mänge ning söökla pakkus tolleaegset toitu.
Kõigile meeldis päev väga, sest lisaks sellele, et see oli tavapärasest nii erinev, andis toreda ülevaate ajast, kui Eesti Vabariik
sündis.
Ajarännak 1918. aastasse
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Katriin Pähn (5. klass)

Fotokonkurss "Minu Eesti"

EV 100 fotokonkursile "Minu Eesti" saadeti kokku 127 tööd.
Tulemused:
I koht ja žürii lemmik - Katriin Pähn (5. klass)
II koht ja publiku lemmik - Anni Fingling (6. klass)
III koht - Anette Kuldvee (9. klass)

Anette Kuldvee (9. klass)
Anni Fingling (5. klass)
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Meediaring vahendab
Spordipäev

27.09 toimus Kurtna Koolis spordipäev. Sel aastal oli natuke teistsugune spordipäev: nimelt oli vähem alasid ja meiega koos
sportisid mõned tipp- ja noorsportlased (Liina Tšernov, Martin Plaser, Helary Mägisalu, Ken Mark Minkovski). Osa võtsid ka
meie kooli õpetaja Maali Kanemägi ja meie direktor Kristjan Saar. Kui parasjagu tuul 60 m ajale joostes kõrvades ei vihisenud,
sai kuulata selle aasta kõige suuremaid popmuusika hitte. Soojendusjooksu ajal kaotas üks jooksjatest oma kinda ära, kuid peale
esimesi alasid oli päike - ja kaasõpilaste ergutavad hüüded - ilma juba nii soojaks kütnud, et kindaid ei läinud enam kellelgi vaja.
Teksti autorid Helena Kivirand (5. klass), Katriin Pähn (5. klass), Saara Elise Vrublevski (5. klass).

Istest ette painutus

Korvpalli näidistreening

28. septembril tuli Kurtna Kooli külla Rapla korvpallimeeskond. Rapla Avise tiim on Eestis eriline selle poolest, et seal on eri
rahvustest inimesi ja nad kõik räägivad inglise keeles. Terve saal oli Kurtna Kooli õpilasi täis, kes kõik pingsalt nende soojendust
jälgisid. Avise tiim oli mõelnud välja õpilastele huvitavad korvpalliga seostuvad mängud, millest sai osa võtta terve kool. Meeskond näitas õpilastele palju erinevaid korvi viskamise tehnikaid ning õpilased said neid ka proovida.
Teksti autorid Marii Tumm (7. klass) ja Eliisa Špilenja (7. klass).
Korvpalli näidistreening
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1. oktoober – rahvusvaheline muusikapäev

Rahvusvahelise muusikapäeva, raames külastasid Kurtna Kooli kaks muusikut: Henri Zibo (akordion) ja Jakob Peäske (fagott).
Nad mängisid pillidel palju klassikalisi lugusid, aga ka tänapäeva hitte. Meile meeldis väga, aga oli ka õpilasi kes ei suutnud terve
kontserdi aja vaikselt püsida ja ajaviiteks jutustasid. Muidugi kingiti ka esinejatele meie oma kooli meepurgid.
Vahetundides oli aatriumis vabalava, kus astusid üles tulevased Lennad ja Anne Veskid.
Muusikapäeva vahendas meediaring.
Teksti autorid Helena Kivirand (5. klass) ja Katriin Pähn (5. klass).
Rahvusvaheline muusikapäev

Jaapani nädal

Koolis toimub igal aastal jaapani nädal, mille raames
toimuvad erinevad jaapanipärased tegevused. Igal jaapani nädala päeval on üks päev, kus koolilapsed saavad õppida pulkadega söömist. Sellel aastal oli selleks
päevaks kolmapäev. Menüüs oli riis köögiviljadega ja
marineeritud ingver. Kel soovi oli, said ka riisi peale
panna sojakastet. Samuti külastas sellel päeval kooli
ka ETV+. Nad filmisid suurte söögivahetundi ja 5.
klassi kehalise-kasvatuse tundi. 5. klassi kehalise-kasvatuse tundi oli neil soov filmida, kuna tollel päeval oli
kehalise-kasvatuse tunni teema sumomaadlus. See ei
olnud muidugi tervele klassile kohustuslik, aga kõige
julgemad võisid siiski proovida. Õpilasi, kes maadelda
tahtsid, oli väga palju ja kõigile meeldis, aga samas oli
ka halb see, et kostüümides, milles maadeli, läks ruttu
palavaks. Kokkuvõttes oli väga tore ja põnev nädal.
Teksti autor Helena Kivirand (5. klass).
Õpetajate päev

Jaapani nädal

Õpetajate päev

5. oktoobril tähistati Kurtna Koolis õpetajate päeva.
Praeguse üheksanda klassi õpilased olid õpetajad
ja "päris" õpetajad olid üheksanda klassi õpilased.
5. klassi kunstitunni tegi põnevaks see, et üks teine
õpetajatest tuli klassi ja muutis sellega ka õpilaste
tuju palju paremaks, sest ta joonistas tahvlile ühe
naljaka näo ja lasi lastele 80ndate stiilis muusikat.
Peale tunde võistlesid õpetajad ehk õpilased ja üheksanda klassi õpilased ehk õpetajad omavahel. Pidi
olema kiire, paindlik, osav ja nutikas. Võitsid õpetajad ehk õpilased. Kõikidele õpetajatele ja õpilastele
meeldis õpetajate päev. Kurtna Koolis on kõige ägedamad õpetajad!
Teksti autorid Helena Kivirand (5. klass), Saara Elise
Vrublevski (5. klass) ja Katriin Pähn (5. klass).
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Eesti Vabariigi 100. aastapäev

23. veebruaril tähistati meie koolis Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva. Seekord tähistasime seda konverentsiga. Direktor ja
vallavanem pidasid pikad kõned, autasustati õpetajaid, kes on olnud pikka aega tööl. Autasustati ka A ja O viktoriini parimaid
võistlejaid. Etteastete vahel olid videoklipid, kus intervjueeriti inimesi igast kümnendist ning nad rääkisid, kuidas nende ajal
koolis asi käis. Kevade etendus (6. klassi esituses) oli minu arust kõige lahedam. Kõik klassid tutvustasid erinevaid aastakümneid Eesti koolis. Hiljem oli pidulik lõunasöök. Veel hiljem lasi õpetaja Timo ilutulestikku. See oli väga ilus. Ja siis hakkaski
nädalane vaheaeg.
Teksti autor Kristin Puusepp (5. klass).

„Läbi kooli ajaloo“ 1958-1967

Suusapäev

22. veebruaril said 5.-9. klass peale kolmandat tundi minna Valge Hobuse mäele. Mäel sai sõita lumelauaga, mäesuuskadega ja
tuubiga. Kohale mindi kahe bussiga. Ise ei pidanud toitu kaasa võtma, sest kohapeal sai lõunasööki. See, kes tahtis, võis midagi
bussi peale näksimiseks võtta. Lõunasöögiks pakuti ühepajatoitu. Seal sees olid täiesti tavalised ained, aga kartul ja porgand olid
küll suured. Kõige rohkem meeldis tuubitamine, sest mäest alla jõudes oli lumest sein, millest me sõitsime üles ja langesime siis
jälle alla. See käik oli väga lahe.
Teksti autor Katriin Pähn (5. klass).

Emakeelepäev

14. märtsil tähistasime üleriigilist emakeelepäeva eesti keele olümpiaadiga. Emakeele olümpiaadil osalesid kõik 1.-9. klassi õpilased. Kurtna Kooli parimad emakeele valdajad on (loetelu alates 1. klassist): Helin Mirjam Kõllamaa, Madli Kanarbik, Adele
Järvik, Henri Proos, Katre Laidla, Nele Liis Kõllamaa, Laura-Liis Kruus, Anni Fingling, Pille-Riin Kruus, Kaspar Merisalu ja
Anette Kuldvee. Vahetult enne olümpiaadi toimus 1.-6. klassidel Youtube’i vahendusel Karl Martin Sinijärve “live” loeng ,,Meie
salakeel rokib". See kestis umbes veerand tundi ja seal räägiti paljudel eesti keelega seotud teemadel.

Kurtna Kooli raamatukogu tegemisi
Eelmisel õppeaastal toimus kokku 40 erinevat väljapanekut, üritust, tundi. Raamatukogus endiselt loeti, õpiti, vastati raamatupuu raamatuid, mängiti, otsiti infot, toimusid raamatukogutunnid, tehti väljapanekuid raamatutest, esemetest, näidati laste ja
noorte kunsti, korraldati viktoriine.
2017/2018. õa põnevamatest sündmustest võiks ära märkida veebruaris toimunud Ajarännaku 100 aasta tagusesse aega, kui
terve kool oli aastas 1918. Raamatukogus oli sisustatud tolleaegse kooliõpetaja nurgake vanade õpikute ja muude vanade esemetega.
Traditsioonilise õppeaasta raamatupuu lugemisvõistluse võitjad olid 3., 2. ja 4. klass. Märkimisväärne oli, et esmakordselt loeti
kokku 939 raamatut, mis on senine kooli rekord.
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Suurimad lugejad olid Helin Mirjam Kõllamaa, Eleanor Jaagomäe, Elisabeth Rätsnik, Hanna Soots, Martin Uusküla, Kelli
Hints, Liisa Verk, Nele Liis Kõllamaa, Maarja Tiitsu, Alisa Mishin, Kertu-Triin Kruus, Sandra Suvinõmm, Lauren Kadak,
Henri Proos ja Katre Laidla.
Käesoleval aastal tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja peame Euroopa pärandkultuuri aastat ning selle raames osaleme
Tallinna Linnaraamatukogu algatatud EV 100-le pühendatud kunstiprojektis „Kunst raamatukokku“, mille käigus antakse võimalus lastele ja noortele näidata oma kunsti raamatukogudes. Kurtnas on esimesel poolaastal vaadata olnud fotonäitus „Vabatahtlikuna Etioopias“ ja 1., 3. ja 4. klassi joonistuste näitused.
Üha enam tulevad lapsed raamatukokku ja ütlevad, et raamatukogus on nii vaikne, siin saab rahulikult olla, õppida ja lugeda.
Ehk siis – kui kõrvad huugavad, tulge raamatukokku!
Ülle Loik
Raamatukoguõpetaja

III kooliastme loovtööd
VII klass
Pille-Riin Kruus, Johanna Övel, Pamfilius Singh: „Kurtna Koolile savimeenete valmistamine“; juhendaja õp Ülle Saluvere
Werner Hümer: „Video töötlemine“; juhendaja Ennu Tasane
Elle-Liis Liivas: „Mr. Pritt minikäsipall“; juhendaja õp Tuulike Pajumets
Hanna Camilla Kadarik, Ingrid Lisett Reinpõld, Marii Tumm: „Rõivaste taaskasutamine“, juhendaja õp Anna Lutter
Joosep Fingling: „Koduarvuti komplekteerimine ja ehitus“; juhendaja õp Jürgen Tina

VIII klass
Ott Older, Kris Erik Kaseorg: „Rail Baltic“; juhendaja õp Maimu Torn
Kaspar Merisalu, Margus Deklau: „LAN õhtu“ ; juhendaja õp Timo Nikitin
Hendri Naarits: „Torupill“; juhendaja õp Taimi Kanger
Mari Tiitsu: „Kassi ronimispuu ehitamine“; juhendaja Taavi Tiitsu
LAN õhtu
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Kurtna Kooli arengukava 2018–2022
14. mail 2018. aastal kinnitas Saku Vallavolikogu Kurtna Kooli järgmise perioodi arengukava aastateks 2018–2022. Arengukava
koostamise protsess oli pikk ja kestis kogu õppeaasta. Kaasatud oli kogu meeskond, kasutati erinevaid töövorme. Eraldi võib
välja tuua juhtkonna töökoosolekud, mis toimusid Kiisa Vabaajakeskuse ruumides, et oleks võimalik põhjalikumalt teemasse
süveneda.
Kurtna Kooli arendustegevus lähtub tunnuslausest ning visioonist. Peamised eesmärgid, milledest oma töös juhindume on:
• elutervete väärtushinnangutega ja teadliku kodaniku kujundamine;
• lapse arengu toetamine ja võimetest tulenev individuaalne lähenemine;
• töötajate professionaalsuse toetamine;
• kaasaegsete ja traditsiooniliste õppemeetodite lõimimine.
Kooli arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud viis põhivaldkonda, mis tulenevad haridus- ja teadusministri määrusest „Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes“ [RT I, 03.09.2013, 4]:
1. eestvedamine ja juhtimine;
2. personalijuhtimine;
3. koostöö huvigruppidega;
4. ressursside juhtimine;
5. õppe- ja kasvatusprotsess.
Aluseks võetud tegevusvaldkonnad hõlmavad kokkuvõetult kogu kooli/lasteaia tegevust. Nendest lähtutakse sisehindamisel,
arengukavas, üldtööplaanis ning õppeaasta analüütilises kokkuvõttes.
Arengukava on avalikustatud Kurtna Kooli veebilehel kurtnakool.ee/kool/alusdokumendid/arengukava

Suuremad soetused ja tööd
• Valgustuse täiendamine lasteaia saalis, aatriumis, kooli laval
• Kuivatuskappide paigaldamine lasteaia rühmaruumidesse
• Mobiiltelefonide soetamine igasse rühma
• Kooli jalgpalliväljaku kunstmurukatte hooldus
• Kooli hoovi ronimis- ja tasakaaluvahendite paigaldamine
• HITSA toetusmeetme Digipeegel toel sülearvutite ostmine
• HITSA toel 12 miniarvuti RasberryPi 3 komplektide soetamine
• Kahe klassi- ja ühe lasteaia rühmaruumi sanitaarremont
• Hoone sadeveesüsteemi korrastamine
• Hoone fassaadi sokli remont
• Veesurvetõstjate paigaldamine rühmaruumidesse

Täname koostööpartnereid
AS Samat
Hageri hooldekodu
Kajamaa Kool
Kaitseliidu Harju malev
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus
Kiisa Noortekeskus
Kiisa Rahvamaja
Kiisa Vabaajakeskus
Kohila Gümnaasium
Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Lasteaed Päikesekild
Lasteaed Terake
MTÜ Metsanurme
MTÜ Kodukoht Kiisa
MTÜ Kurtna külaselts
Noorsoopolitseinik K. Murre
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SA Innove Rajaleidja keskus
Saku Gümnaasium
Saku Lyons klubi
Saku Noortekeskus
Saku Pensionäride Ühendus
Saku Priitahtlikud Pritsimehed
Saku Pruulikoja pagarid
Saku Sporting
Saku Spordikeskus
Saku Vallaraamatukogu
Saku Vallavalitsus
Sündmuskorraldusagentuur Elamuspank
Tallinna Ülikool
Trükikoda Rebellis
Pildikompanii

Koostajad:

Terje Alev, Kaire Oks, Kristjan Saar, Merje Tava, Jürgen Tina, Elle Turp
Fotod: Kurtna Kooli arhiiv
Kujundaja: Jürgen Tina
Aadress: Kurtna Kool, Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald
E-mail: kurtnakool@sakuvald.ee
Telefon: (372) 6 719 230
www.kurtnakool.ee
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KURTNA KOOLI REGILAUL
TULGE KOKKU, KURTNA LAPSED,
KURTNA LAPSED, MAIDLA LAPSED,
TÄNASSILMA, KIISA LAPSED.
ROOBUKA JA AESPA LAPSED.
KOHE PÄRAST KIISA KURVE
ALGAB KÜLA METSANURME.
KAJAMAA JA KASEMETSA,
RIDA EI SAA IKKA OTSA.
LOKUTI, ÜKSNURME, SAKU,
KAS SA JUURDE VEEL EI PAKU?
JUULIKU JA SAUSTINÕMME,
KÕIK ON KOOS - NII NÕUAB KOMME.
TAGADI JA VILIVERE ONGI MEIE KOOLIPERE!
Eeslaulja

Koor

Viisil: Mul on väike vellekene
Sõnade autor: Triinu-Liis Kull
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