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Saku Gümnaasium

• õpilaste arv 2014/2015 õ.-a. 949 
õpilast

• Põhikoolis on 33 klassikomplekti ning 
gümnaasiumiaste on komplekteeritud 
lennupõhiselt

• Saku Gümnaasium koosneb neljast 
kooliastmest:

· I kooliaste — 1. – 3. klass (328 õpilast)
· II kooliaste — 4. – 6. klass (294 õpilast)
· III kooliaste — 7. – 9. klass (219 õpilast)
· IV kooliaste — 10. – 12. klass (110 

õpilast)

• koolis annab tunde 72 õpetajat



Saku Gümnaasiumi I kooliolümpiamängud

• Projektis osalenud laste arv oli 
ligikaudu 1045 õpilast

• projekti teostamise aeg 
2.12.2013-18.09.2014

• üritusele panid oma õla alla 
Eesti olümpiaakateemia, Saku 
Õlletehas, Pagaripoisid, 
Pizzakiosk OÜ, Sportservice 
OÜ, Ajakiri Tennis, JJ-Street, 
Saku vabatahtlikud 
pritsumehed, Torma Põhikool 
ja Saku vald

• KOM korraldamise kohta ilmus 
kolma artiklit kohalikus 
ajalehes. 



Õpilaste kaasa haaramine ennem ürituse 
välja kuulutamist

• Abituriendid filmisid kaks video, mis tutvustasid kogu 
koolile ja vallale Saku Gümnaasiumi I 
kooliolümpiamänge. Esmaesitlus toimus KOM avamisel.

https://www.youtube.com/watch?v=wddnNacmmKg   
https://www.youtube.com/watch?v=pkhbHMpf4Ks&feature=youtu.be 



Kooliolümpiamängude avamine



Kooli külastasid ja projektis osalesid erinevad 
sportlased



Konkursid ja stendid

• erinevatest konkursidel said osaleda kõik
• Loomingulisi töid sai teha nii koolitunnis 

kui ka kodus
• Võidutööd valisid välja kooliõpilased ja 

õpetajad ise



Diplomi konkurss



Logo konkurss

VÕIDUTÖÖ



Imelised medalid



KOM maskoti konkurssi võidutöö



Sotši olümpiamängude stend



Meie klassi parimad sportlased



Rongkäik ja avamine



Olümpiaküla ja lipud



Alad milles võisteldi

• Linadega võrkpall
• teateujumine
• saapavise
• kiirusjooks
• tuletõrjevõistlus
• kastide ladumine
• kalevipoja täpsusvise
• köievedu
• teatejooks
• meelelahutusala 

õpetajate-vallaametnike 
köievedu



Mida järgmisel korral tähele panna
• Projekti kirjutamiseks ja läbi mõtlemiseks tuleb 

võtta aega
• Tuleb julgeda ülesandeid jagada
• Eelarve tekitab alati pingeid
• Kõik õpetajad ja õpilased ei näe antud projekti 

positiivseid külgi
• Info peab liikuma kiiresti ning piisavalt vara
• Õpilastele ei meeldi oodata
• Koolimajast saab antud perioodiks sinu teine 

kodu
• Alati jääb aega puudu



Kuidas õpetajaid kaasa haarata

• Projekti idee tutvustamine
• Kasuks tuleb õpetajate isikuomaduste tundmine
• Tuleb leida ülesse enda kooli nö. tegutsejad 

õpetajad
• Tegutsejad õpetajad määrata vastutajateks 

erinevate valdkondade eest
• Noored õpetajad võtavad asja südamega
• Isiklik pöördumine õpetaja poole
• Sundimine ei vii tulemuseni
• Õpetajatele meeldib kui nende tööd ja panust 

meeles peetakse



Sponsorlus

• Esmalt tuleb proovida sponsorlust saada oma valla 
ettevõtetelt

• Jäta alati sponsorile võimalus määrata toetamise ulatus
• Taotlusi ning kirju tuleb saata palju
• Ei tohi karta küsida
• Väiksemad ettevõtted on heldema käega
• Väga olulisel kohal on projekti tutvustamine sponsorile
• Oluline on toetuse saamise puhul sponsoreid eraldi 

tänada ning soovi korral ka spordipeole kutsuda



Kokkuvõtteks

• KOM korraldamine on suur töö
• Alati ei lähe kõik plaanipäraselt ning 

üritusega käivad kaasas ka negatiivsed 
emotsioonid

• Ootamatutele ja keerulistele olikordadele 
on alati väljapääs

• Lõpuks on kõik üritusega rahul ning näod 
on naerul

• Põhiline emotsioon üritusest on positiivne!



Tänan tähelepanu eest!
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