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2017/2018 õppeaasta 

• õpilasi sügisel 195, kevadel 191 

• 1. – 8.kl. viielisi 36 (29) 

• 1. – 8.kl. nelja-viielisi 71 (69) 

 1. - 8.kl kokku 107 see on 56% 

• klassikursuse kordajaid ei olnud  

• põhikooli lõpetajaid 19 



2018/2019 õppeaasta 

• õpilasi 01.01. seisuga193, täna 192 

• klassikomplekte 12 

• keskmine õpilaste arv klassis 16 

• kõige suurem 5.kl. 23 õpilast 

• kõige väiksem 6a kl. 10 õpilast 

• lõpuklassis 22 õpilast 

• koolitöötajaid kokku 38, õpetajaid 22 



Õpilase isiklikku arengut toetavad õppekava osad: 
 

Inglise keel alates 2.klassist. Õpe gruppides. 

Keeleõppereis Londonisse. 

 

I kooliaste: 3.kl. - informaatika 

II kooliaste:    4.kl. - ettevõtlusõpetus 

  5.kl. - informaatika 

III kooliaste:   7.kl. - karjääriõpetus 

  8.kl. – informaatika 
 

Ettevõtlusõpetust toetavad õppekavavälised tegevused: 

ettevõtluskohvikud, väljasõidud ettevõtetesse, ettevõtlusnädal. 
 

Karjääri planeerimist toetavad õppekavavälised tegevused (teenuse 

pakkujad Rajaleidja keskus ja Töötukassa): 

7.kl. – sissejuhatus karjäärimaailma, ametite tutvustamine 

8.kl. – infootsing karjäärimaailmas 

9.kl. – individuaalne karjäärinõustamine 

8. ja 9.kl. – karjäärinõustamise teabetunnid 



Sõmeru Põhikool osaleb projektis  

„Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine.“ 

Kaasajastamise käigus uuendatakse kooli kohtvõrku, 

paigaldatakse uus kaabeldus ja kohtvõrgu seadmed 

(wi-fi tugijaamad, kommutaatorid ja tulemüürid).  

HITSA poolt hangitud ja paigaldatud lahendus 

võimaldab igal koolil oma kohtvõrgu seadmeid ise 

hallata ja seadistada. 
 

 Uuenenud kooli kodulehekülg aadressil 

https://www.someru.edu.ee/  

https://www.someru.edu.ee/


2017/2018 õppetöövälised tulemused II poolaastal 

• Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused - võistkondlik I koht 

• XXI Teas Ennoki mälestusturniir korvpallis  (5. - 9.kl. poisid)  - I koht 

• XVII Mesikäpa minikäsipallimängud - vanemas astmes II koht 

• Noortekohtumised "Вместе интересно! Koos on huvitav!“ - HTM-i 

tänukiri järjepideva koostöö ja sihikindla arengu eest. Eestvedaja 

Tatjana Sõtšova. Koostööpartner Tapa Vene Põhikool. 

• ETV Laulukarusselli Lääne-Viru maakonna konkurss - Ott Gregor 

Jaago 8 - 10 aastaste vanuserühmas ERIPREEMIA 
 

KOOLI TUNNUSTUSED 

• SUUR ANTS 2018 - innovatsioonipreemia - LEA PÄRLIN 

• VÄIKE ANTS 2018 - kooli parim õppur - ANNIKA REINMANN (9.kl.) 

• SPORDI ANTS 2018 - kooli parim sportlane - HANNALIISA REBANE (8.kl.) 

• AASTA TEGILA 2018 - kooli tubli töötaja preemia - LEMME MÄE 

• AASTA ÕPETAJA 2018 ja Rakvere valla Aasta Õpetaja - ANNE METSARU 

 

 



2018/2019 õppetöövälised tulemused I poolaastal 

• Lääne-Virumaa algklasside kergejõustikuvõistlused - I koht 

• Lääne-Virumaa noorte jalgpalli meistrivõistlused (6.-9.kl poisid) 

- I koht 

• Maakondlik võistujoonistamine teemal „Ilu päästab maailma“ - 

Triine Kalinovski eripreemia 4. - 6. kl. arvestuses 
 

 MAAKONDLIKUD TUNNUSTUSED 

• Lääne-Virumaa "Aasta noorte tegu" laureaat  - Sõmeru Põhikooli 

õpilasesinduse algatusel läbiviidud projekt " 100 heategu „ 

 Lääne-Viru Maakonna hariduse aastapreemiad 

• Haridusasutuse aasta tegu 2018 - Sõmeru Põhikool 

„Ülevirumaalise põhikoolide õpilaste luulevõistluse korraldamine“. 

• Aasta hariduspere 2018 

Anne ja Harry Metsaru 

 





http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKwff39N7YAhXOJFAKHfIqA8kQjRwIBw&url=http://dinoanimals.com/animals/pallass-cat-manul-otocolobus-manul/&psig=AOvVaw3z8DfIWoWu0blnAz5L2HRt&ust=1516275518623351


Täname! 


