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1. Üldandmed õppeasutuse kohta  
 

1.1            ÕPPEASUTUSE NIMETUS KULLAMAA KESKKOOL 

1.1.Juht Meelis Välis 

1.2.Õppeasutuse kontaktandmed  

aadress  

telefon 

e-post  

kodulehekülg 

 

Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, 90701, Läänemaa 

4775754 

keskkool@kullamaa.ee 

www.kullamaa.edu.ee 

1.3.Pidaja, tema aadress Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 

90801, Läänemaa 

1.4. Õpilaste arv (10.11.2019) 131 

1.5. Personali arv (10.10.2019) 25 

1.6. Pedagoogilise personali arv 24 

1.7. Sisehindamise periood 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

2. a) Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära  

Kullamaal on juba üle kolme aastasaja haridust antud. Esimesed andmed pärinevad aastast 1698, mil 

Kullamaa kiriku juures alustas tööd kihelkonnakool. Tänase kooli eelkäijateks võib pidada 1851. a. 

avatud Päri kooli ja 1909. a. avatud Silla kooli. Tähtis kuupäev on 16. september 1966, kui Silla kool 

kolis Kullamaa asulasse ja kooli nimeks sai Kullamaa 8-klassiline kool. 1976. a. koos juurdeehituse 

valmimisega kasvas kool keskkooliks. 1.septembrist 2000 ühendati Kullamaa kooliga ka Liivi kool. 

Koolis töötab 24 pedagoogilist töötajat ning 1 teenindava personali liige. Õpilasi on 131. Koolil on 

õpilasmajutus, mis kindlasti on kasvatanud õpilaste arvu gümnaasiumiastmes. Koolil on oma 

kooliaed, õpilastransport, staadion ning mänguväljakud ning kool saab kasutada õppetöö ja 

kultuurisündmuste läbiviimiseks Kullamaa Kultuurimaja ja Goldenbecki ruume. Koolil on 

hoolekogu ning õpilasesindus, ilmub oma ajaleht “Kullamaa Kõmu”. Gümnaasiumiastmes on 

ettevõtlussuund, kus on võimalik lisaks traditsioonilistele õppeainetele juurde õppida arvutiõpetust, 

töö- ja tehnoloogiaõpetust, käsitööd, ettevõtlust, turismi ja laia matemaatikat. Koolil on õigus viia 

läbi mittestatsionaarset õpet gümnaasiumiastmes. Peale õppetöö on koolis võimalik osaleda ka 

huviringide töös (laulukoorid, rahvatants, võrk- ja jalgpall, kergejõustik, võimlemine, vibulaskmine, 

draamaring) ning organiseerida ja osaleda mitmesugustel kooliüritustel.  Koostöös vilistlastega 

toimub igal aastal öökool. Kullamaa KK sümboliks on mänd – Liivamägedes kasvava 100-harulise 

männi järgi. Mänd – suur ja väärikas – sümboliseerib kooli ja selle kestvust. Männikäbid -  need on 

oma kooli kasvandikud. Kullamaa (osa)vallas toetatakse oma kooli õpilasi nii tasuta lõuna kui ka 

õppevahenditega. Premeeritakse õpilasi lõpuekskursioonide ja rahalise toetusega ning osaliselt 

tasutakse autokooli ja õpilasmajutuse kulud. 

b) Õppeasutuse arengukava eesmärgid                                            

Kullamaa Keskkooli arengukava on kooli õppekava rakendamiseks loodavate tingimuste 

parendamise plaan. Arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad ning tegevussuunad aastateks 2018-2020. 

Kullamaa Keskkooli arengukava lähtub kooli põhimäärusest, Lääne-Nigula  Vallavalitsuse ja 

Volikogu otsustest ja määrustest ning Lääne-Nigula  valla arengukavast. 

Kooli EESMÄRGID 

 võimaldada kõigile õpilastele nende huvidele ja võimetele vastav haridus 

 tagada tugispetsialistide olemasolu, et arvestada õpilaste erivajadustega   

 luua lapse arengut soodustav turvaline ja kaasaegne keskkond 

 võimaldada õpilastele tegeleda huviharidusega  

mailto:keskkool@kullamaa.ee
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KOOLI MISSIOON  

 

Hea hariduse võimaldamine piirkonna õpilastele, tagamaks nende eduka toimetuleku ning 

konkurentsivõime nii edasiõppimisel kui ka tööturul ja vabariigile lojaalsete ja laia silmaringiga 

kodanike kasvatamine. 

 

KOOLI VISIOON 

Kullamaa Keskkool on kaasaegne munitsipaalkool, kus on hea õppida ja õpetada. Kullamaa 

Keskkoolis on loodud võrdsed tingimused ja arenguvõimalused kõigile kooli õpilastele, hoolimata 

nende perede majanduslikust võimekusest või poliitilistest vaadetest. 

 
 

3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 

 

Kullamaa Keskkooli sisehindamise kord kehtib 2004/05. õppeaastast. 

Kooli sisehindamine on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist.  Kooli sisehindamist teostavad 

kooli direktor, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, huvijuht ja majandusjuhataja. Kooli 

sisehindamist teostatakse üksikküsimustes või kompleksselt. 

1. Kooli sisehindamise läbiviimise aja ja küsimuste ringi määrab kooli direktor käskkirjaga, 

milles on määratud sisehindamise aeg, sisehindamist teostavad isikud ja sisehindamise 

valdkonnad. 

2. Sisehindamise tulemused vormistatakse akti või õiendina. 

3. Sisehindamise läbiviimiseks võib kaasata eksperte. 

4. Sisehindamise meetodid on: 

 statistilise ja finantsaruandluse analüüsid; 

 kooli dokumentatsiooni kontroll ja selle sisuline analüüs; 

 eksamite ja üleriigiliste tasemetööde tulemuste, olümpiaadide, koolisiseste kontroll- ja 

tasemetööde, lõputööde ja teiste õpilasvõistluste tulemuste ning edasiõppijate osakaalu 

ja muu informatsiooni analüüs; 

 huvialase töö analüüs; 

 õpilasomavalitsuse töö analüüs; 

 vestlused/ küsitlused personali, õpilaste, hoolekogu liikmete, lapsevanemate ja kooli 

omanikuga; 

 tundide ja ürituste külastamine; 

 kooli kodukorra täitmise jälgimine ja kontroll; 

 koolikohustuse täitmise kontroll; 

 tutvumine kooli ruumide seisundiga, õppevahendite ja –inventari olemasolu ning 

olmetingimustega. 

Sisehindamise tulemused on aluseks järgmise õppeaasta üldtööplaanile ja kooli arengukavale. 

Sisehindamise akt arutatakse läbi õppenõukogus ning tulemustest informeeritakse kooli 

hoolekogu. 

 

 

4. Sisehindamise aruande analüüsiv osa    

Eestvedamine ja juhtimine 

 Kooli juhtimisse on kaasatud direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja ja huvijuht.   

Direktor asus oma ametikohale alates õppeaastast 2003/2004, õppealajuhataja 2011/2012, 

majandusjuhataja 2017/2018, huvijuht 2017/2018.  
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Eesmärgid: 

 kollektiivi ühtsuse kujundamine läbi ühiste ettevõtmiste 

 missiooni ja visiooni elluviimine 

 väärtuste määratlemine ja elluviimine 

 arengukava elluviimine vastavalt tegevuskavale 

 Sisehindamise süsteemi uuendamine 

 

 

Tugevused 

 Sisehindamisperioodil on toimunud  25 õppenõukogu koosolekut,  3 lastevanemate 

üldkoosolekut ning 14  hoolekogu koosolekut. Koosolekud on protokollitud ning täiendatud 

erinevate lisadega.  Lisaks on toimunud erinevate projektide elluviimisega seotud 

koosolekud  (KIK projektid, Innove ettevõtlusprojekt, Innove koolitusprojekt, HITSA 

digikiirendi projekt, KiVa projekt). 

 Iga õppeaasta alguses on püstitatud õppeaasta üldeesmärgid/prioriteedid, mille täitmist 

hinnatakse õppeaasta lõpul.  

 Kooli üldtööplaan on koostatud lähtuvalt üldeesmärkidest ning selle koostamisel osaleb 

kogu personal.  

 Kooli arengukava on läbi arutatud  ja heaks kiidetud hoolekogus, õpilasesinduses  ja 

õppenõukogus.                            

 Uus kooli põhimäärus on kinnitatud 16.09.2019 Lääne-Nigula VV määrusega, eelnevalt on 

see läbi arutatud ja heaks kiidetud hoolekogu koosolekul. 

 Õpetajad osalesid arengukava koostamisel, mis kiideti heaks õppenõukogus, kooli 

hoolekogus ja õpilasesinduses. Arengukava kinnitati Lääne-Nigula VV määrusega 

09.10.2018. 

 Kooli personal osaleb kooli tööd reguleerivate kordade koostamisel ja uuendamisel, selleks 

on korraldatud töökoosolekuid. 

 Juhtkonna nõupidamised toimuvad üldjuhul kord nädalas (reedeti), infominutid õpetajatele 

toimuvad korrapäraselt kord nädalas (esmaspäeviti). 

 Kooli kodulehte täiendatakse jooksvalt. 

 Eesti Hariduse Infosüsteemi on õppeasutuse andmed kantud korrektselt ning kinnitatud 

õigeaegselt. 

 Koolil on toimiv tunnustussüsteem (ainekiituskirjad, kiituskirjad, parimate tunnustamine 

kooli jõulupeol, EV aastapäeval ja direktori vastuvõtul õppeaasta lõpus, esitamine valla 

stipendiumile), õpetajate tunnustamine tänukirjadega, esitamine „Eestimaa õpib ja tänab“ 

auhinnagalale.  

 Kriisiplaani olemasolu „Kriisisituatsioonides tegutsemise korra“ vastuvõtmine 18.03.2009 

ÕN nr.2 

 „Kullamaa Keskkooli üldine tuleohutusjuhend“ kinnitatud direktori kk 09.06.2009 nr. 91 

 Iga-aastane rahulolu-uuringute läbiviimine HTM poolt. 

 

 

 

Parendusvaldkonnad 

 Sisehindamise akti tulemuste arvestamine uue arengukava koostamisel. 

 Arenguvestluste läbiviimine töötajatega. 

 E-kooli võimaluste suurem ärakasutamine. 

 Kooli kodulehe uuendamine. 

 Valdkonna eesmärkide ülevaatamine. 

 Tunnivaatlused, õpetajate eneseanalüüs. 
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 Infovahetus  

 Riskianalüüs 
 

 

Personalijuhtimine 

Kullamaa Keskkooli personali moodustavad pedagoogid ja majanduspersonal (kuni 01.01.2018). 

Majanduspersonali kuuluvad majandusjuhataja, sekretär, koristaja (2), bussijuht (2), söökla kokk-

juhataja, söökla abitööline, majahoidja, katlakäitaja, Goldenbecki perenaine. Pedagoogide (22) 

hulgas on nii täiskoormusega kui osalise koormusega pedagooge.  

Eesmärgid: 

 kollektiivi ühtsuse kujundamine läbi ühiste ettevõtmiste 

 missiooni ja visiooni elluviimine 

 väärtuste määratlemine ja elluviimine 

 arengukava elluviimine vastavalt tegevuskavale 

 sisehindamise süsteemi uuendamine 

 

 

Õpetajate arv   

Õppeaasta  
2016/17 23 

2017/18 22 

2018/19 22 

    

 

Õpetajate vastavus kvalifikatsioonile (%) 

  

Aasta kool Eesti keskmine 

2016/17 91,3 89.1 

2017/18 90.9 88.3 

2018/19 90,9 86.5 

      

 

 

Tugevused 

 On olemas konkursi korraldamise kord õpetaja vaba ametikoha täitmiseks õppeaastast 

2004/05 

 Kaadrivoolavus väike 

 Töökogemus kollektiivil suur 

 Koolil on olemas pidaja toetusel tugiteenused õpilastele: logopeedilise abi, õpiabi 

sotsiaalpedagoogi ja osalise tööajaga psühholoogi ametikoht.  

 Täiendkoolituste osas on olemas info ja võimalused osalemiseks. 

 Koolitustel osalemine on kompenseeritud. 

 Korraldatud on õppetundide asendamine. 

 On toimunud mitmed ühiskoolitused (kolleegilt kolleegile, HITSA koolitused, esmaabi, 

KiVa) 

 Toimib õpetajate tunnustussüsteem (koolisümboolikast lähtuvalt hõbe- ja kuldkäbi 

kinkimine vastavalt tööstaažile, sõbralikuma õpetaja ja töötaja valimine, aastaõpetaja 

valimine ning HTM poolt korraldatavale galale kandidaatide esitamine, tänukirjaga 

tänamine). 

 Sisehindamine üksikküsimustes on toimunud jooksvalt ning sellest on tehtud kokkuvõtteid. 

 Iga-aastaselt toimuvad personali ühistegevused  (iga-aastased suvised väljasõidud, õpetajate 

päeva tähistamine, jõulupidu, teatrikülastused, ühised esinemised õpilasüritustel). 
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 Personali hobitegevust toetatakse ja rakendatakse kooli huvides (personali liikmed osalevad 

koorides, rahvatantsurühmades). 

Parendusvaldkonnad 

 Kvalifikatsioonile vastava kaadri värbamine 

 Tugipersonali suurendamine 

 Infovahetus tugipersonali ja pedagoogide vahel 

 Töötajatega arenguvestluste korra väljatöötamine 

 Personali toetussüsteemi väljatöötamine (abi, toetus, nõustamine) 

 Erialastel koolitustel osalemine 

Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: huvigruppide  kaasamine õppija ja õppeasutuse arengu toetamisse  

 

Tugevused 

 Kooli üldtööplaanis on kajastatud hoolekogu tööplaan ja koostöö lastevanematega.  

 Lapsevanemad osalevad aktiivselt kooliüritustel (1.septembri aktus, jõulupidu, taidluspidu, 

lõpuaktused, jõulukontserdid, naistepäeva- ja emadepäeva kontserdid). 

 Toimuvad regulaarsed koosolekud koos koolitusega – üldkoosolek, klassikoosolekud, 

hoolekogu koosolekud. 

 Hoolekogu koosolekuid  on toimunud 14 korral. 

 Koostöö MTÜ-ga Hoovõtukeskus. 

 KEAT projekt 6. klassidele koostöös PPA-ga ja Maanteeametiga. 

 Osalemine maakondlikes KIK projektides. 

 Koostöö SA Innovega projektide alal (ettevõtlus ja õpetajate täiendõpe). 

 Koostöö Vana-Vigala TTK-ga eteevõtlusprojekti raames. Kullamaa Keskkool pälvis 

tänukirja ja meene hea koostöö eest Vana-Vigala TTK-ga. 

 Koostöö Lihula G, Risti PK, Orissaare G ja Martna PK. 

 Laululaste kontserdid Kullamaal, Koluveres, Sipas, Martnas, Kõmsil, Lihulas ja Metskülas. 

 Osalemine SA Läänemaa Arenduskeskus (hilisem SA Läänemaa) ettevõtlusõppe 

korraldamisel. 

 Osalemine maakondlikus haridusinnovatsiooni töögrupis. 

 Koostöös lapsevanematega - valmisid hoidised kooli sööklale. 

 Hea koostöö Läänemaa ja Raplamaa Rajaleidja keskustega. 

 Koostöö HITSA-ga - DigiKiirend ja Digialgus. 

 Vabatahtliku (Saksamaalt) töö Kullamaa Keskkoolis. 

 Kohalike ettevõtjate koostöö ettevõtlusprojekti raames. 

 Koostöö Üdruma Külaseltsi ja Kullamaa Käsitöö Seltsiga. 

 Sponsorite abi ürituste korraldamisel (maijooks, jalgrattavõistlus, lauluvõistlus). 

 Koostöö Kullamaa Püha Johannese Kogudusega kooli jõulujumalateenistuse korraldamisel. 

 Koolide koostöö Lõuna-Läänemaa mudilaskoori raames. 

 Toimuvad arenguvestlused lastevanematega. 

 HTM viib läbi rahulolu-uuringuid lapsevanematele. 

 Osalemine TEK võrgustikus. 

 Kooli tegevust on kajastatud kooli kodulehel, kooli Facebooki lehel, ajalehes Lääne Elu, 

Kullamaa valla ja Lääne-Nigula valla ajalehtedes. 

 Koostöö Märjamaa Noortekeskusega. 

 Koolitutvustused naaberkoolides ja messil „Oma Rada“. 

 Koostöö Kaitseressursside Ametiga riigikaitse õpetamisel gümnasistidele. 
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Parendusvaldkonnad 

 Lapsevanemate vähene huvi koosolekute ja koolituste vastu 

 Koostöö noorteorganisatsioonidega 

 Ühised ettevõtmised naaberkoolidega (õppetöö, sündmused) 

 

Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

 ressursside sihipärane planeerimine ja kasutamine  

 ressursside kasutamise efektiivsuse hindamine 

 õpikeskkonna arendamine 

 õppevahenditega varustamine 

 kooli territooriumi korrashoid 

 õpilasmajutuse arendamine 

 toitlustamise korraldamine 

 õpilastranspordi korraldamine 

 kooliturvalisuse tagamine 

  

Tugevused 

Hubane ja korras koolimaja. Klassid, raamatukogu ja osa koridore on remonditud, valgustus vastab 

tervisekaitse nõuetele. Ka mööbel klassiruumides on enamjaolt välja vahetatud. Koolil on 16 

terminali ja serveriga varustatud arvutiklass, õpetajad on varustatud sülearvutitega, õpetajate toas 

on 2 arvutiga töökohta, olemas on komplekt (15) tahvelarvuteid, kõik klassid on varustatud 

projektoritega. Kool on varustatud internetiühendusega, toimib Wifi süsteem. Kokanduse 

tundideks kasutatakse Goldenbecki majas asuvat õppeklassi. Poiste tehnoloogiaõpetuseks vahetati 

välja tööpingid ja osteti uusi tööriistu ja masinaid (2019). Keemiaklassis on spetsiaalsed lauad ja 

tõmbekapp (2017). 

Koolil on oma katlamaja, mis varustab soojaga ka Kullamaa Lasteaeda. Katlamaja ootab ees 

renoveerimine. Jätkatakse üldkasutatavate ruumide remondiga ja kooli välisfassaadi 

soojustamisega. 

Koolil on kaks uut 30-kohalist autobussi, lisaks tagavad õpilaste koolisaamise veel Märjamaa valla 

õpilaste buss ja 2 liinibussi. 

Gümnaasiumi õpilaste majutamiseks on koolil kasutada 3 korterit Kullamaal asuvates 

kortermajades. 

Koolil on oma söökla, mis toitlustab lisaks Kullamaa Lasteaia lapsi ning vajadusel müüb toitu ka 

välja.  

Spordirajatistest on koolil oma võimla, staadion, tenniseväljak, õues paiknevad võrk- ja 

korvpalliväljak ning mänguväljak  

  

 

Parendusvaldkonnad 

 IT vahendite uuendamine 

 Söökla põranda remont ja töövahendite uuendamine 

 I korruse koridori remont (söökla juures) 

 Füüsika ja keemia õppevahendite kaasajastamine 

 Õppevahendite kaasajastamine 

 Koolimaja soojustamine 

 Katlamaja renoveerimine 

 Võimla ja staadioni renoveerimine 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid: 

 põhikooli ja gümnaasiumi õppekava täiustamine ja rakendamine 
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 tugisüsteemide arendamine toetamaks tööd erivajadustega õpilastega 

 individuaalsete õppekavade koostamine vastavalt vajadusele 

 koolikohustuse täitmise jälgimine 

 tervisedendusliku töö organiseerimine 

 mittestatsionaarse õppe jätkamine 

 

 

Üldandmed  

Õpilaste arv 

Õppeaasta 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste 4. kooliaste             KOKKU 

16/17 32 35 41      35                            143 

17/18 27 36 38      32                            133 

18/19 32 30 42      32                            136 

     
 

Medaliga, kiitusega ja ainekiituskirjaga lõpetajaid 

2016/2017 – kiituskiri 19, ainekiituskiri 7 

2017/2018 – kuldmedal 1, kiituskiri 18, ainekiituskiri 5 

2018/2019 – hõbemedal 1, kiituskiri 14, ainekiituskiri 8 

Klassikursuse kordajad  

2016/2017 -3 õpilast  

2017/2018 - 3 õpilast 

2018/2019 – 2 õpilast 

Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmiste hinnetena 

2016/2017  2017/2018  2018/2019 

eesti keel              3,40                         3,25                            3,11 

matemaatika  3,30                             3,25                            3,67 

inglise keel  4,70                             4,57                            5,00 

geograafia             -                                  4,00                            - 

keemia                  -                                  4,00                             3,00 

ühiskonnaõp         3,72                             3,33                            3,00 

bioloogia              -                                   -                                  3,00 

   

Riigieksamite tulemused õppeaineti keskmiste punktidena 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Eesti keel    50,50    47,10    62,80 

Matemaatika(kitsas)    36,00    32,80    45,40 

Matemaatika(lai)    38,50    75,00       - 

Inglise keel    56,40    65,80    65,00 

 

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine 

  2016/17 2017/18 2018/2019 

Individuaalne 

õppekava 
7 8 7 
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Õpiabirühm 9 5 1 

Logopeediline  19 20          23 

LÕK 1                   1                1 

  
Õpilaste osalemine huviringides 

Ring 

 

Osalejaid 

2016/17 

Osalejaid 

2017/18 

Osalejaid 

2018/19 

1. Võrkpall - 10 10 

2. Rahvatants 30 30 35 

3. Mudilaskoor 20 17 17 

4. Vibulaskmine 10 10  8 

5. Näitering 14   6 

6. Kergejõustik 12 12 - 

7. Kooli ajaleht 5 5 5 

8. Jalgpall 16 15 16 

9. Kunstiring - - 18 

 

Osalemine piirkondlikel, maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel 

üritustel 

2016/17 2017/18 2018/19 

• Ühiskonnaõpetus 

Maarja Kask 1. koht 

maakonnas, juhendaja 

Ervin Rannik 

• Ühiskonnaõpetus 

Carmen Treu 1. koht 

maakonnas, 7. koht 

vabariigis, juhendaja 

Ervin Rannik 

• Inimeseõpetus  Maarja 

Kask 2. koht 

maakonnas, juhendaja 

Riina Gilden 

• Inimeseõpetus Marja 

Järv 2. koht 

maakonnas, juhendaja 

Riina Gilden 

• Inimeseõpetus Kelli 

Nurm 2. koht 

maakonnas, juhendaja 

Riina Gilden 

• Inimeseõpetus Mari-

Ann Liidemaa 1. koht 

maakonnas, juhendaja 

Riina Gilden 

• Inimeseõpetus Laura 

Aruksaar 1. koht 

maakonnas,3. koht 

• Ajalugu Maarja Kask 

1. koht maakonnas, 

10. koht vabariigis 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Ajalugu Raul Reesar 

1. koht maakonnas, 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Ajalugu  Robin 

Reesar 3. koht 

maakonnas, 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Ajalugu Marja Järv 

2. koht maakonnas, 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Ajalugu Elise-Maria 

Kiik 1. koht 

maakonnas, 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Ajalugu Mari-Ann 

Liidemaa 3. koht 

maakonnas, 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Eesti keel Marja Järv 

3.-4. koht maakonnas, 

juhendaja Inge 

Matteus 

• Inimeseõpetus Marja 

Järv 1. koht 

maakonnas, 3. koht 

vabariigis, juhendaja 

Mai Jõevee 

• Ühiskonnaõpetus  

Mirjam Kask 2. koht 

maakonnas, juhendaja 

Ervin Rannik 

• Ühiskonnaõpetus 

Grete Ansel 3.-4. koht 

maakonnas, juhendaja 

Ervin Rannik 

• Ühiskonnaõpetus 

Carolina Treu 3.-4. 

koht maakonnas, 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Keemia Sandra-

Martina Nagelman 3. 

koht maakonnas, 

juhendaja Meelis 

Välis 
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vabariigis,  juhendaja 

Riina Gilden 

• Emakeel Mirabelja 

Kuurmann 2. koht 

maakonnas, juhendaja 

Heldi Leidsalu 

• Töö- ja 

tehnoloogiaõpetus 

Anneli Riisalu 1. koht, 

juhendaja Veikko 

Hallik 

• Töö- ja 

tehnoloogiaõpetus 

Maarja Kask 2. koht, 

juhendaja Veikko 

Hallik 

• Ainevõistlus “Nuputa” 

Kelli Nurm 3.-4. koht 

maakonnas, juhendaja 

Reet Priimägi 

• Ainevõistlus “Nuputa” 

Mari-Ann Liidemaa 3.-

4. koht maakonnas, 

juhendaja Reet 

Priimägi 

• Ainevõistlus “Nuputa” 

Kaarel Aavekukk 3.-4. 

koht maakonnas, 

juhendaja Reet 

Priimägi 

• Rahvusvaheline inglise 

keele test “Best in 

English” Janno Allika, 

juhendaja Heli Mäe 

• Rahvusvaheline inglise 

keele test “Best in 

English” Anita Lipu, 

juhendaja Heli Mäe 

• Marja Järv 

pronksmedal üleilmsel 

laste joonistusvõistlusel 

Jaapanis “IE-NO-

HIKARI”  

• Maarja Kask 

metsapostkaartide 

joonistusvõistlusel 

osalenud töö valiti 

kaanefotoks 

• 3. klass ja Heldi 

Leidsalu 3. koht 

maakonnas 

küünlaümbriste ja 

patareide kogumises 

• Ajalugu Raul 

Vahtmeister 2. koht 

maakonnas, 

juhendaja Ervin 

Rannik 

• Ajalugu Orm Adams 

2. koht 

maakonnas,vabariigi

s 30. koht juhendaja 

Ervin Rannik 

• Ajalugu Karolin Palu 

3. koht, juhendaja 

Ervin Rannik 

• Ajalugu Anita Lipu 

3. koht, juhendaja 

Ervin Rannik 

• Marja Järv 

joonistusvõistlus 

“Mina  ja loodus” 2. 

koht 

• Marie-Liis Luisk 

joonistusvõistlus 

“Mina ja loodus” 3. 

koht 

• Mirtel Post 

Läänemaa 

kooliteatrite päeva 

eripreemia 

• Maarja Kask 

kunstikonkurss 

“Minu kodukoha 100 

kunstiteost Eestile” 

• Lola Liivamägi 

kunstikonkurss 

“Väike kunstnik” 

• Mirtel Post RMK 

metsapostkaartide 

konkurss 

• Mirjam Kask 

meistritiitel 

jalgrattakrossis 

• Ralf Kaljuste 

Ambassador Cupil 

taekwondos 3. koht, 

Pärnu Cup 

taekwondos 2. koht 

• Kevin Matteus 

Lääne-, Hiiu- ja 

Harjumaa 

sõpruskohtumisel 

kergejõustikus (4 ala 

–pallivise, 60 m 

jooks, kaugus- ja 

• Keemia Raul 

Vahtmeister 3. koht 

maakonnas, juhendaja 

Meelis Välis  

• Lola Liivamägi E. 

Enno etluskonkurss, 

juhendaja Õnnela 

Palmiste-Selberg, 

Lääne maakonna 

kunstikonkurss 

“Muusika minu sees”, 

juhendaja Kaidi 

Uueda 

• Mirabelja Kuurmann 

E.Enno etluskonkurss, 

juhendaja Riina 

Leidsalu 

• Sverre Post üle-

eestiline solistide 

võistulaulmine, 

juhendaja Ülle 

Tammearu 

• Anita Lipu, Anneli 

Riisalu, Marja Järv, 

Reneti Priimägi- 

osalevad üle-eestilise 

tütarlastekoori 

“Ilmalilled” 

koosseisus 

• 7. klass ja 

klassijuhataja Heli – 

eestikeelsete sõnade 

leiutamisvõistluste 

üks võitjatest 

(POWER POINT 

ESITLUS – 

SEINAKÕNE) 

• Kadi Vahtmeister 

Haapsalu 

ajalookonverentsil 

ettekandega oma 

uurimistööst 

“Infrastruktuuri 

muutused Laukna 

külas ja selle mõju 

inimeste elu-olule”, 

juhendaja Heli Mäe 

• Mirjam Kask Eesti 

meistrivõistlustel 

sumos U14 1. koht, 

U16 1. koht, U18 1. 

koht, Vigala Lahtine 

Matt 3. koht, 
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• Raul Reesar Euroopa 

MV sumos U12 3. 

koht, Eesti MV sumos 

U12 3. koht, 

maastikuvibu “Klubide 

Karikas” 3. koht, 

maakondlik 

kergejõustikuvõistlus 

palliviskes 3. koht 

• Robin Reesar  Euroopa 

MV sumos U12 1. 

koht, Eesti MV sumos 

U14 2. koht, 

maastikuvibu “Klubide 

Karikas” 2. koht 

• Kristjan Kaljuste Eesti 

taekwondo karikas 3. 

koht, “Pärnu Cup” 1. 

koht, Eesti lahtised 

võitluskunstide 

mängud 1. koht, “Balt 

Cup” 3. koht  

• Ralf Kaljuste Eesti MV 

taekwondos 1. koht, 

“Tallinn Cup” 1. koht, 

Pärnu Cup” 3. koht, 

Eesti lahtised 

võitluskunstide 

mängud 1. koht, “Balt 

Cup” kaks esikohta, 

maakondlikul 

järelkasvuvõistlustel 3. 

koht mitmevõistluses. 

• Kevin Matteus 

maakondlikul 

järelkasvuvõistlustel 1. 

koht mitmevõistluses, 

algklasside olümpial 1. 

koht kaugushüppes ja 

2. koht 400 m jooksus 

• Hannes Välis Eesti-

Soome MV 

vabamaadluses 1. koht, 

Eesti MV kreeka-

rooma maadluses 

juunioridele 2. koht, 

Eesti MV sumos 92 kg 

1. koht ja 

absoluutkaalus 3. koht 

• Helju-Eliis Nagelmann 

maakondlik 

jooksukross 2. koht 

kõrgushüpe) 2. koha, 

Läänemaa 

järelkasvuvõistlustel 

sisekergejõustikus 1. 

koht, maakondlikel 

meistrivõistlustel 

kaugushüppes 1. 

koht, algklasside 

olümpial 

kaugushüppes 1. 

koht 

• Hannes Välis E. 

Pütsepa 

mälestusvõistlusel 

kreeka-rooma 

maadluses 1. koht, 

Tapa maadluspäeval 

kreeka-rooma 

maadluses 

täiskasvanute 

vanuseklassis 3. 

koht, Läänemaa 

Koolispordiliidu 

meistrivõistlused 

sumos 1. koht, 

Märjamaa Cupil 

kreeka-rooma 

maadluses 1. koht, 

Eesti-Soome 

juunioride 

meistrivõistlustel 

vabamaadluses 1. 

koht, turniiril 

“Vändra Lahtine 

Matt” kreeka-rooma 

maadluses 2. koht, 

Põhjamaade 

meistrivõistlustel 

kreeka-rooma 

maadluses 3. koht 

• Grete Luts 

kodutütarde ja 

noorkotkaste 

meeskondlikus 

võistluses 

“Kotkaretk” 3. koht 

• Kristjan Kaljuste 

Estonia Cup 

taekwondos 1. koht, 

Pärnu Cup 

taekwondos kaks 1. 

kohta ja eripreemia 

parima tehnika eest 

Läänemaa 

meistrivõistlustel 

maadluses 3. koht, 

Märjamaa Kapp 3. 

koht, Tartu 

maadlusvõistlustel 2. 

koht, Eesti 

meistrivõistlustel 

naistemaadluses 1. 

koht, Spordiliit 

“Jõud” 

meistrivõistlustel 2. 

koht, G. 

Hackensschmidti 

mälestusvõistlustel 2. 

koht, 

maadlusvõistlustel 

“Nublust 

Nabiks”erinevatel 

etappidel esimesed ja 

teised kohad 

• Getter Tõnstrem Eesti 

meistrivõistlustel 

sumos U14 1. koht, 

Vigala Lahtine Matt 

2. koht, Läänemaa 

meistrivõistlustel 

maadluses 1. koht, 

Märjamaa Kapp 1. 

koht, Pärnu 

meistrivõistlustel 

naistemaadluses 1. 

koht, Tartu 

maadlusvõistlustel 2. 

koht, Eesti 

meistrivõistlustel 

naistemaadluses 1. 

koht, Spordiliit 

“Jõud” 

meistrivõistlustel 2. 

koht, 

maadlusvõistlustel 

“Nublust 

Nabiks”erinevatel 

etappidel esimesed ja 

teised kohad 

• Hannes Välis Vigala 

Lahtine Matt 2. koht, 

Tapa maadluspäeval 

2. koht, Läänemaa 

meistrivõistlustel 

maadluses 1. koht, 

Märjamaa Kapp 2. 
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• Angeelika Siitmaa 

maakondlik 

jooksukross 3. koht 

• Carolina Treu 

järelkasvuvõistlustel 

mitmevõistluses 2. koht 

•  Maakondlik võrkpall 

3. koht, Kullamaa 

neidude turniir  2. koht 

võistkonnale 

koosseisus: Merle 

Humal, Andra 

Salumaa, Sirle Suuster, 

Meril Topper, Tiina 

Põlma, Aleksandra 

Laane ja Mai-Roos 

Jõevee 

• Läänemaa võrkpalli 

miniliigas 3. koht 

võistkonnale 

koosseisus: Raul 

Reesar, Robin Reesar, 

Kevin Metsar, Andres 

Ring, Kaspar Kirsipuu, 

Jaagup Kask 

• Koolide jalgpalliturniiri 

3. koht võistkonnale 

koosseisus: Kristjan 

Liivapalu, Janek Ling, 

Kevin Metsar, Maaris 

Neggo, Raul Reesar, 

Robin Reesar, Kaspar 

Kirsipuu, Timo Tšaban 

• Algklasside olümpial 2. 

koht 3. klasside 

teatejooksus 

võistkonnale 

koosseisus: Mirtel Post, 

Mirabelja Kuurmann, 

Roosmarii Roost, 

Laura Metsaäär, Cara 

Mi Tegelmann, Kevor 

Jõgisalu, Kristofer 

Gilden, Gert Koppel, 

Jan-Robin Liidemaa, 

Kevin Matteus 

• Mia-Lisett Vahopski 

algklasside olümpial 1. 

koht palliviskes 

• Egert Laanjõe 

algklasside olümpial 1. 

koht kaugushüppes 

• Carmen Treu 

ettekanne Läänemaa 

ajalookonverentsil 

• Markos Eha 

Läänemaa 

Koolispordiliidu 

meistrivõistlused 

sumos 2. koht, 

maakondlikel 

meistrivõistlustel 

odaviskes 2. koht ja 

kaugushüppes 2. 

koht 

• Anita Lipu, Anneli 

Riisalu ja Marja Järv 

üle-eestilise 

lastekoori 

“Ilmalilled” 

koosseisus 

kulddiplom Itaalias 

toimunud konkursil 

• Carolina Treu 

maastikuvibu 

meistrivõistlustel 

siselasmises 

pikkvibu lasteklassis  

2. koht, 

maakondlikel 

meistrivõistlustel 

kaugushüppes 3. 

koht ja 60 m jooksus 

3. koht 

• Raul Reesar Eesti 

meistrivõistluste I 

etapil maastkuvibus 

2. koht, Euroopa 

meistrivõistlustel 

maastikuvibus 1. 

koht, maastikuvibu 

meistrivõistlustel 

siselasmises 

pikkvibu juunioride 

klassis 3. koht, EV 

100 Eesti 

meistrivõistlustel 

pikkvibu noorte 

poiste arvestuses 1. 

koht, maakondlikel 

meistrivõistlustel 

kuulitõukes 2. koht 

• Robin Reesar Eesti 

meistrivõistluste I 

koht, Tartu 

maadlusvõistlustel 2. 

koht, Kohtla-Järve 

maadlusturniiri 1. 

koht, Eesti ja Soome 

meistrivõistlustel 

vabamaadluses 1. 

koht, Eesti 

meistrivõistlustel 

sumos 1. koht, Eesti 

meistrivõistlustel 

kreeka-rooma 

maadluses (juuniorid) 

2. koht, Spordiliit 

“Jõud” 

meistrivõistlustel 3. 

koht 

• Germo Pikani-

Vanatua maakondlik 

jooksukross 1. koht 

• Kristjan Kaljuste 

Kohtla-Järve 

meistrivõistlustel 

taekwondos 1. koht, 

samal võistlusel 

kompleksharjutustes 

3. koht, Eesti 

meistrivõistlustel 

taekwondos 1. koht, 

maakondlik 

taekwondo “Hwarang 

Cup 2019” 2. koht 

• Ralf Kaljuste Kohtla-

Järve 

meistrivõistlustel 

taekwondos 3. koht, 

Eesti meistrivõistluste 

2. koht 

• Markos Eha 

Läänemaa  

meistrivõistlused 

maadluses 3. koht, 

maakondlikel 

kergejõustiku 

meistrivõistlustel 

odaviskes 3. koht ja 

kaugushüppes 1. koht, 

100 m jooksus 1. koht 

• Carolina Treu Eesti 

Vibuliidu 

sisekarikavõistlustel 

2. koht, 

vibuvõistlustel 1. 



13 

 

• Silver Raude 

maakondlikul 

kergejõustikuvõistluste

l 3. koht odaviskes 

• Maakondlikul 

kergejõustikuvõistluste

l 2. koht D-klassi 

teatejooksu 

võistkonnale 

koosseisus: Carolina 

Treu, Getter Tõnstrem, 

Mirjam Kask, Mia 

Carla Tegelmann 

• Maakondlikul 

kergejõustikuvõistluste

l 3. koht B-klassi 

teatejooksu 

võistkonnale 

koosseisus: Maarja 

Kask, Grete Luts, 

Laura Aruksaar, 

Carmen Liivapalu 

• Tähekese 

joonistuskonkurss “Ma 

jäin kooli hiljaks, 

sest…” äramärgitud 

tööd Marie-Liis Luisk, 

Kristjan Kaljuste, 

Marja Järv 

• Anneli Riisalu, Anita 

Lipu, Marja Järv ja 

Reneti Priimägi 

laulavad vabariiklikus 

tütarlaste kooris 

“Ilmalilled” 

 

 

etapil maastkuvibus 

3. koht,  

          Euroopa  

meistrivõistlustel 

maastikuvibus 3. koht, 

EV 100 Eesti 

meistrivõistlustel 

pikkvibu noorte poiste 

arvestuses 2. koht 

• Roosmarii Roost 

ponidega ratsutamise 

Lääne regiooni 

võistlustel 3. koht 

• Karolin Palu, Maarja 

Kask, Laura 

Aruksaar, Orm 

Adams Läänemaa 

koolide mälumäng 

viimasel etapil 1. 

koht ja kokkuvõttes 

3. koht 

• Maaris Neggo 

“Maiasmoka” 

sumoturniiril Vinnis 

3. koht 

• Maadlusklubi 

“Juhan” 

koolimaadluse 

festivalil Märjamaal 

Kullamaa Keskkooli 

maadlejad koolide 

arvestuses 2. koht 

• Kevor Jõgisalu, 

Mirabelja Kuurmann 

ja Laura Metsaäär 4. 

klasside 

võistkondlikul 

kirjanduslikul 

olümpiaadil edukas 

esinemine 

• Mirjam Kask, 

Carolina Treu, Getter 

Tõnstrem, Marie-Liis 

Luisk maakondlikel 

meistrivõistlustel D-

klassi teatejooksus 1. 

koht 

• Maarja Kask, Laura 

Aruksaar, Helju Eliis 

Nagelman, Sandra 

Martina Nagelmann 

maakondlikel 

meistrivõistlustel B-

koht, Klubide Karika 

I etapil siselaskmises 

1. koht, II etapil 1. 

koht, III etapil 1. 

koht, IV etapil 1. koht 

ja V etapil 1. koht, 

Siguldas 

vibuvõistlustel 1. 

koht, Eesti 

sisemeistrivõistlustel 

(traditsiooniline 

jahivibu)1. koht 

• Raul Reesar 

basseinitriatlonil 

Haapsalus 3. koht, 

Eesti Vibuliidu 

sisekarikavõistlustel 

1. koht, Klubide 

Karika I etapil 

siselaskmises 3. koht, 

Eesti Vibuliidu Eesti 

meistrivõistlustel 1. 

koht, Eesti 

sisemeistrivõistlustel 

pikkvibus 1. koht, 

maakondlikul 

kergejõustiku 

meistrivõistlustel 

kuulitõukes 2. koht, 

odaviskes 2. koht 

• Robin Reesar 

basseinitriatlonil 

Haapsalus 2. koht, 

Eesti Vibuliidu 

sisekarikavõistlustel 

3. koht, Eesti 

Vibuliidu Eesti 

meistrivõistlustel 3. 

koht, Eesti 

sisemeistrivõistlustel 

pikkvibus 2. koht, 

maakondlikul 

kergejõustiku 

meistrivõistlustel 

kuulitõukes 3. koht 

• Kevin Matteus 

kergejõustiku 

järelkasvuvõistlustel 

1. koht, Läänemaa 

kõrgushüppevõistlust

el 1. koht, Läänemaa 

teivashüppevõistlustel 

1. koht, maakondlikul 
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klassi teatejooksus 2. 

koht 

• Andres Ring 

maakondlikel 

meistrivõistlustel 

palliviskes 3. koht 

• Reneti Priimägi 

maakondlikel 

meistrivõistlustel 

palliviskes 3. koht 

 

kergejõustiku 

meistrivõistlustel 60 

m jooksus 1. koht, 

kõrgushüppes 1. koht, 

kaugushüppes 1. koht  

• Grete Ansel Klubide 

Karika I etapil 

siselaskmises (vibu) 

2. koht, III etapil 3. 

koht ja IV etapil 2. 

koht 

• Paula-Marie Ojaver 

Klubide Karika II 

etapil siselaskmises 

(vibu) 2. koht, III 

etapil 2. koht, V etapil 

2. koht, Eesti 

sisemeistrivõistlustel 

(tradistsiooniline 

jahivibu) 2. koht 

• Maadlusklubi “Juhan” 

koolimaadluse 

festivalil Märjamaal 

Kullamaa Keskkooli 

maadlejad koolide 

arvestuses 1. koht 

• Mirabelja Kuurmann 

Klubide Karika II 

etapil siselaskmises 

(vibu) 3. koht, IV 

etapil 3. koht, V etapil 

3. koht, Eesti 

Vibuliidu Eesti 

meistrivõistlustel 

(traditsiooniline 

jahivibu) 3. koht 

• Mirtel Post Klubide 

Karika III etapil  

(lihtne vibu) 1. koht 

• Reneti Priimägi, 

Mari-Ann Liidemaa, 

Kaspar Kirsipuu, Raul 

Reesar, Robin Reesar, 

Andres Ring Virtsu 

võrkpalliturniiri 1. 

koht 

• Mirtel Post, Getter 

Tõnstrem, Carolina 

Treu, Mirjam Kask 

Läänemaa 

kergejõustiku 

meistrivõitlustel 
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4x100 m teatejooksus 

3. koht 

• Reneti Priimägi 

Läänemaa 

kergejõustiku 

meistrivõistlustel 

palliviskes 1. koht 

• Laura Metsaäär 

Läänemaa 

kergejõustiku 

meistrivõistlustel 600 

m jooksus 3. koht 

• Kristjan Liivapalu 

Läänemaa 

kergejõustiku 

meistrivõistlustel 60 

m jooksus 2. koht, 

1000 m jooksus 2. 

koht, kaugushüppes 3. 

koht 

• Daniel Kändla 

algklasside olümpial 

palliviskes 3. koht 

• Randel Reinold 

Liivrand algklasside 

olümpial 400 m 

jooksus 3. koht 

• Emmalin Jammer 

algklasside olümpial 

kaugushüppes 3. koht 

• Eric Smitt algklasside 

olümpial 400 m 

jooksus 2. koht 

 

 

 

Tugevused 

 Kooli hindamisjuhend ja kodukord  on koostatud koostöös pedagoogidega. 

 Pikapäevarühmas osalevad 1.-4. klassi õpilased ning selleks saame kasutada Goldenbecki 

ruume ja juhendajat. 

 Väikesed klassid võimaldavad kõigile õpilastele  individuaalselt läheneda. 

 Hea koostöö personali vahel võimaldab kiiret reageerimist.  

 Toimuvad arenguvestlused õpilastega, ettepanekutega arvestatakse koolielu paremaks 

muutmisel. 

 Jõulude ajal, EV aastapäeval ja õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilasi, kes õpivad hinnetele 

„4“ ja „5“, samuti aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel edukalt esinenud 

õpilasi ja nende juhendajaid. Klassid valivad sõbrapäeval välja klasside sõbralikumad 

poisid ja tüdrukud, valitakse ka aasta õpilane. 

 Keskkooli on lõpetanud kuldmedaliga 1 õpilane (2018.a.) ja hõbemedaliga 1 õpilane 

(2019.a.). 

 Kiituskirjaga on lõpetanud õppeaastati: 19 – 18 - 14 
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 Ainekiituskirjad on saanud: 7 – 5 - 8 

 Head tulemused aineolümpiaadidel, eriti ajaloos ja ühiskonnaõpetuses. 

 Head tulemused erinevatel konkurssidel ja spordivõistlustel 

 Õpilasfirmade osalemine erinevatel õpilasfirmade laatadel 

 Külalislektorite esinemised erinevates ainetundides 

 Näidistunnid jalgpallis, korvpallis ja maadluses 

 Osalemine infomessil „Oma rada“ 

 Õppeekskursioonid toimuvad kõigile klassidele vähemalt kord õppeaastas (külastatakse 

erinevaid teaduskeskusi, muuseume, kultuuri- ja spordiasutusi, seiklusparke) 

 Iga-aastased KIK-programmi toetusel toimuvad õppekäigud 

 Ettevõtlusprojekt 8.-12. klassi õpilastele 

 Liitumine KiVa liikumisega 

 Osalemine TEK koolide võrgustikus 

 Osalemine katselistes tasemetöödes 

 Toimuvad ainenädalad  ja –päevad (eesti keel, matemaatika, võõrkeeled, loodusained) 

 Pikaajaliste traditsiooniliste ürituste olemasolu (jüriööjooks, 100-päeva vastuvõtt, 

taidluspidu, jõululaat, öökool jne). 

Parendusvaldkonnad 

 Tugispetsialistide suur töökoormus.  

 Koostöö kodu ja kooli vahel. 

 Mõjutusvahendite vähesus. 

 Õpilaste koolikohustuse täitmine. 

 Nutivahendite kasutamine eesmärgipäraselt 

 Keskonnateadlikkuse tõstmine 
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