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Škooultõõzz meersaž ärvstõõllâmkõõskõs ärvstõõli ǩeâđđa 2015 vuâđđmättʼtõõzz 7.–9. –klassniiʹǩǩi 
sääʹm ǩiõli mättjempuåđõõzzid. Ärvstõõllâm sizz kuʹlle sääʹm ǩiõll jieʹnnǩiõllân da sääʹm ǩiõll 
A-ǩiõllân –mättmeäʹr (tâʹvvsääʹm, aanarsääʹm da nuõrttsääʹm). Väʹlddkååddlaž ärvstõõllmõõžž čõõđte 
14.4.2015 obbtuʹtǩǩeem nääʹleld nuʹtt, što mieʹldd põʹrǧǧe vuäǯǯad pukid sääʹm ǩiõl jieʹnnǩiõllân 
leʹbe A-ǩiõllân mättʼtõõtti škooulniiʹǩǩid, koi mättʼtummšest ââʹnet vuâđđmättʼtõõzz mättʼtemplaani 
vuâđaid.

Sääʹmǩiõl mättjempuåđõõzzi ärvstõõllmõš šõõddi ååʹn vuõssmõs vuâra. Ärvstõõllâm mieʹrren leäi 
puuʹtʼted snäätnai teâđ vuâđđmättʼtõõzz mättʼtõsplaan vuâđai (2004) täävtõõzzid vuällmest, sääʹm 
jieʹnnǩiõllân da sääʹm A-ǩiõllân -mättmieʹri siltteem tääʹzzest di škooultõõzz tääʹssäärv tieuʹddmest. 
Ärvstõõllâm vuâlaž vuuʹd jieʹnnǩiõlâst leʹjje ǩiõltobddmõš, lokkum iʹttjummuš, ǩeeʹrjtummuš da 
mainstummuš di A-ǩiõlâst ǩiõltobddmõš, lokkum iʹttjummuš, kullum iʹttjummuš, ǩeeʹrjtummuš 
da mainstummuš. Ärvstõõllâmrapoortâst ǩiõttʼtõõlât lââʹssen sääʹm ǩiõl mättʼtummuž da sââʹj 
vuâđđmättʼtummšest.

Ärvstõõllmõʹšše vuässõʹtte 77 mättʼtõõʹttjed käʹhccen škooulâst. Sääʹm jieʹnnǩiõllân -ärvstõõllmest 
leʹjje mieʹldd nellj aanarsääʹm da 33 tâʹvvsääʹm mättʼtõõʹttjed. Ij ni õhtt pââibužškooul 
mättʼtõõʹttjin mättʼtõõttâm nuõrttsääʹm jieʹnnǩiõllân. A-ǩiõlâst aanarsääʹm mättʼtõõtti leʹjje čiččâm, 
nuõrttsääʹm nellj da tâʹvvsääʹm 29. Mättʼtõõttji spraavdõõzzid ärvstõʹlleš Škooultõõzz meersaž 
ärvstõõllâmkõõskõõzzâst.

Ärvstõõllâmtuejjõõzzid raʹjješ vuâđđmättʼtõõzz mättʼtõsplaan vuâđain mieʹrtõllum sääʹm jieʹnnǩiõllân 
da sääʹm A-ǩiõllân -mättmieʹri täävtõõzzi, siiskõsvuuʹdi da kriteeʹri vuâđald. Ärvstõõllâmtuejjõõzzid 
raajeen vaʹldde lokku tuejjõõzzi vaajtõõllâmvuõđ nuʹtt tuejjõs-šlaaʹji ko vaʹǯǯelvuõtt-tääʹzz mieʹldd. 
Ärvstõõllmõʹšše siskkne jeeʹresnallšem puuʹtʼtem - da vaʹlljeemtuejjõõzz, mâʹte õuddmiârkkân 
määŋgastvaʹlljeem - da vuõiʹǧǧest-puästtad -tuejjõõzz. Jieʹnnǩiõl tuejjõõzz leʹjje seämma aanarsääʹm 
da tâʹvvsääʹm ǩiõlin, seämmanalla ko A-ǩiõl tuejjõõzz pukin kooumin sääʹm ǩiõlin. 
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Mättʼtõõttjid jurddum tuejjõsobbvuõđi lââʹssen ärvstõõllâmteâđaid noʹrreš mättʼtõõttjid, 
uʹčteeʹlid da rehttrid rajjum tuâǥǥaskõõjjtõõllmõõžživuiʹm, koivuiʹm noʹrre teâđ jeerab mieʹldd 
mättʼtõõttji šiõttõõttmõõžžin di mättjempuåđõõzzid vaaikteei tuejjeeʹjin, õuddmiârkkân mättʼtõõzz 
jäʹrjstõõllmõõžžin da mättʼtõõzz mieʹrest. Lââʹssen rehttrid da uʹčteeʹlid mainstââʹtteeʹl noʹrre 
čiŋlmõʹtti teâđ.

Škoouli õõl rajjum puåđõõzz da maacctõõzz lie tooimtum ärvstõõllmõʹšše vuässõõttâm škooulid 
da mättʼtõõzz riâššjeeʹjid čâhčča 2015. Nääiʹt škoouli rehttor di sääʹm ǩiõli uʹčteeʹl vuõǯǯu teâđ 
jiiʹjjez škoouli mättʼtõõttji puådõõzzin di šiõttõõttmõõžžin sääʹm ǩiõʹlle.

Sääʹm jieʹnnǩiõllân -ärvstõõllmest mättʼtõõtti vuållu kõskkmieʹrin 60 prosentta teeʹst jeänmõs 
ceäkksi mieʹrest. Aanarsääʹmest čåuʹddem-mieʹrr kõskkmeärra leäi 44 proseʹntted da tâvvsääʹmest 
62 proseʹntted. Kuhttuin ǩiõlin mättʼtõõtti silttee pueʹrmõsân mainstem tuejjõõzz, aanarsääʹmest 
čåuʹddem-mieʹrr leäi 83 proseʹntted da tâvvsääʹmest 81 proseʹntted. Vaiggumsen aanarsääʹm 
mättʼtõõtti toʹbdde lokkum iʹttjummuž. Tõʹst čåuʹddem-mieʹrr kõskkmeärra leäi tåʹlǩ 22 proseʹntted. 
Tâʹvvsääʹm mättʼtõõʹttjin eʹpet vueʹlmõs silttummuš leäi ǩeeʹrjtemtuejjõõzzin, koin sij vuõǯǯu 
kõskkmieʹrin 47 proseʹntted jeänmõs ceäkksi mieʹrest.

Sääʹm A-ǩiõllân -ärvstõõllmest čåuʹddem-mieʹrr kõskkmeärra leäi 46 proseʹntted. Ǩiõli mieʹldd 
taʹrǩstõõleeʹl tâʹvvsääʹm mättʼtõõtti piʹrǧǧee pueʹrmõsân vuäleeʹl 48 proseeʹnt čåuʹddem-meärra 
ceelai teeʹstest, aanarsääʹmest vaʹstteei proseʹntt leäi 45 da nuõrttsääʹmest 31. Pukin ǩiõlin 
mättʼtõõtti silttee kullum iʹttjummuž tuejjõõzz pueʹrmõsân (aanarsääʹm 65 %, nuõrttsääʹm 
58  % da tâʹvvsääʹm 68 %). Pukid vaiggõmâs siiskõsvuʹvdd leäi ǩiõltobddmõš (aanarsääʹm 32 %, 
nuõrttsääʹm 20 % da tâʹvvsääʹm 38 %). 

Tuejjõs-šlaaʹji mieʹldd taʹrǩstõõleeʹl vaʹlljeemtuejjõõzzi čåuʹddem-mieʹrr kõskkmeärra (65,6 %) 
sääʹm jieʹnnǩiõllân –mättmieʹrest leäi nuʹtt åʹhcc proseʹntted ââʹlab ko puuʼtʼtemtuejjõõzzi čåuʹddem-
mieʹrr (57,0 %). Sääʹm A-ǩiõllân teeʹstest vaʹlljeemtuejjõõzzi kõskkmierrsaž čåuʹddem-mieʹrr 
(70,1  %) leäi juʹn jiânnai pueʹrab ko puuʼtʼtemtuejjõõzzin (39,0 %).

Jieʹnnǩiõl ärvstõõllmest, seämmanalla ko A-ǩiõl ärvstõõllmest niõđi silttummuš leäi ceelai teeʹst da 
jeeʹres siiskõsvuuʹdi beäʹlest, lokku vääʹldǩani jieʹnnǩiõl maisntem tuejjõõzzid, paaʹrnid pueʹrab. 
Jieʹnnǩiõl teeʹstest niõđi čåuʹddem-mieʹrr kõskkmeärra ceelai teeʹstest leäi 65 proseʹntted da 
paaʹrni 57 proseʹntted. A-ǩiõlâst vaʹstteei looǥǥ leʹjje 52 proseʹntted da 39 proseʹntted. Jieʹnnǩiõl 
mainstemtuejjõõzzin niõđi da paaʹrni kõõskâst jie jiânnai leämmaž jeäʹrdõõzz, pääʹrn silttee tuejjõõzz 
siõmmna niõđid pueʹrben (pääʹrn 82 % da niõđ 81 %). Šuurmõs jeäʹrdõs leäi lokkum iʹttjummuž 
tuejjõõzzin, koin niõđi čåuʹddem-mieʹrr leäi 18 proseʹnttlååkkad paaʹrnid ââʹlab. A-ǩiõlâst niõđi 
silttummuš leäi pueʹrab pukin siiskõsvuuʹdin. Šuurmõs jeäʹrdõs leäi ǩeeʹrjtem tuejjõõzzin, koʹst 
niõđin čåuʹddem-mieʹrr leäi 24 proseʹnttlååkkad paaʹrnid ââʹlab. 

Jieʹnnǩiõlâst pueʹrmõs kvartiiʹle kuulli mättʼtõõttji ceelai teeʹst čåuʹddem-mieʹrr leäi 78 proseʹntted da 
vueʹlmõʹsse kvartiiʹle kuulli 38 proseʹntted. Šuurmõs jeäʹrdõs leäi ǩeeʹrjtummšest, 47 proseʹnttlååkkad, 
da uuʹccmõs mainstummšest, 21 proseʹnttlååkkad. A-ǩiõlâst pueʹrmõs kvartiiʹle kuulli mättʼtõõttji 
ceelai teeʹst čåuʹddem-mieʹrr leäi 69 proseʹntted da vueʹlmõʹsse kuulli 24 proseʹntted. Proseʹnttlooǥǥi 
mieʹldd taʹrǩstõõleeʹl jeäʹrdõs leäi šuurmõs ǩeeʹrjtummšest, 66 proseʹnttlååkkad, da uuʹccmõs 
kullum iʹttjummšest, 30 proseʹnttlååkkad.
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Šiõttõõttâmvueʹzzest čiõlǥtim, mõõn äukkjen mättʼtõõtti toʹbdde jiiʹjjez sääʹm ǩiõl, mõõn miõllsõs 
tõn mättʼtõõttmõš lij da mäʹhtt mättʼtõõtti šiõttâʹtte jiõccseez sääʹm ǩiõl mättjeeʹjen. Šiõttõõttmõõžž 
mittar leäi seämma jieʹnnǩiõl da A-ǩiõl mättʼtõõttjid. Mättʼtõõttji šiõttõõttmõõžž kuhttuin mättmieʹrin 
leʹjje kõskkmieʹrin miâlggâd neutraal. Jäänmõs positiivlânji mättʼtõõtti šiõttõʹtte jurddjid, kook 
kuõʹsǩǩe sääʹm ǩiõl äukkaivuõđ. Vittpuärddsaž ceäkksivuiʹm metteeʹl sääʹm jieʹnnǩiõllân -mättʼtõõttji 
kõskkärvv ǩiõl äukkaivuõđâst leäi 3,5 da A-ǩiõl mättʼtõõttji 3,2.

Uʹčteeʹli kõõjjtõõllma vaʹsttee 16 uʹčteeʹled. Ǩiõlluʹčteeʹl ââʹntemvuõtt leäi siõmmna pâʹjjel 
beäʹlest (56 % ) uʹčteeʹlin. 75 % uʹčteeʹlin mättʼti še jeeʹres ko ǩiõlid, jäänmõsân uʹčteeʹlin leʹjje 
mättʼtemnalla kutt jeeʹres mättaunnsed. Sääʹm mättʼte uʹcclaaǥǥan mättʼtemjooukin, šuurmõs 
vueʹzzest jooukin leʹjje 3−5 mättʼtõõʹttjed da nuʹtt viiđâd vueʹzzest 1−2 mättʼtõõʹttjed. Uʹčteeʹli 
miõlâst šiõǥǥ mättjempuåđõõzzid vuällmõõžž vaiggõʹtte jeänmõsân ââʹnnmest leʹddi mättmateriaal 
vääʹnnvuõtt (100 % uʹčteeʹlin) da šlaajj (93 % uʹčteeʹlin). Uʹčteeʹl leʹjje kuuitâǥ čuuʹt motivõsttum 
mättʼted sääʹm ǩiõl, da rehttri mieʹldd sij leʹjje še čõõnõõttâm tuejjseez. 

 


