
KiVa programmi rakendusnäitajate kokkuvõte 2018/2019 õppeaastal

Kokkuvõtte aluseks: õpilasküsitlus, personaliküsitlusest nii tiimi esindaja kui õpetajate vastused

ning kvaliteedihindamise kriteeriumid

Kokkuvõtte koostas: Kristiina Treial, SA Kiusamisvaba Kool uuringute koordinaator

Kool: Tallinna Lasnamäe Gümnaasium

Oodatud:

Vastas: õpilasi 90 % sihtrühmast 90%*

õpetajaid 27 , see on sihtklasside õpetajatest: kõik kõik

KiVa tiimiliige JAH JAH

1. Kiusuennetuse tegevuste planeeritus:

tiim on esitanud 

tegevuskava JAH

koolis on olemas kirjalikud 

plaanid: 1

2. KiVa tunnid ja e-õppemäng (sihtklasside õpetajate ja õpilaste hinnangud):

Sihtklassid on (tiimi andmetel) 1.-6. Oodatud vähemalt kord kooliastmes

Õpetajad: tunde on tehtud 10st keskmiselt 9,2 Oodatud vähemalt 8, maksimaalne 10

Õpilased: tunde on saanud: 86 Oodatud vähemalt 80%

Õpetajad: e-õppe on mängitud 0,78 Oodatud vähemalt 0,5, maksimaalne on 1

Õpilased: e-õppemängu on mängitud 27 Oodatud vähemalt 80%

3. Teavitustegevused 

4. Kiusamisjuhtumite lahendamine:

KiVa tiim lahendab ja kasutatakse KiVa metoodikat: JAH Oodatud: JAH

Õpilaste teadlikkus juhtumeid lahendavast tiimist: 45 % (võrdluseks)

Otsus kvaliteedimärgise väljastamise kohta: Põhitaseme märgis

Tiimi esindaja hindas, kas koolis on olemas kirjalikud plaanid selle 
kohta, millistes klassides tehakse KiVa tunde, milline on 
kiusamisjuhtumite lahendamise kord, juhtumite jõudmine tiimini ja 
lapsevanemate teavitamine tiimi sekkumisest juhtumisse.  
Maksimaalne, kui kõik tehtud: 1. 

Täiendavad kommentaarid.   Suurepärased tegevusnäitajad. Teavitustegevused vajavad lisa. E-õppemängu vähese 

kasutuse taga on ilmselt keel. Õpetajad on KiVa-tundide korralduse suhtes tunniplaanis eriarvamusel - 9 oli rahul, 8 
ei olnud, ülejäänud olid neutraalsel arvamusel. Tiimilt on pea kõik saanud KiVa infot, mõned ka nõustamist 
ennetustööks ja üksikud abi juhtumite lahendamisel. 8 õpetajat märkis kiusamise või tundide tegemise 
kogemuskoolituse vajadust. Mentori külaskäigul arutame saadud tulemused läbi ja kavandame arengut alanud 
aastal. 
* Sel aastal lähtume erandkorras 85% tasemest. 

NB! Kokkuvõttes tasub vaadata, kus näitajad erinevad oodatust või hindajate arvamusi võrreldes.  
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Lapsevanemate teavitusüritus

Personali teavituskohtumine/koosolek

Õpilaste ava-/teavitussündmus

Õpilasküsitluse tulemuste esitlemine personalile,
vanematele, õpilastele

Õpetajad Tiim 1 = JAH, TEHTUD; Oodatud tiimilt vähemalt 0,5 


