
KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019 õ.-a. 

I. ÜLDSÄTTED 

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 70 lg 1 p1 kohaselt kooli õppe- 

ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a 

määruse nr 52  § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on kooli dokument, milles on määratletud 

kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta 

üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.  

Kindlad planeeritud koostööajad ja töökoosolekud: 

Koolipere ühine nädala alustamine - esmaspäev 8.15 

Juhtkond + juhiabi: kolmapäev 9.00 

Juhtkond + HEVKO + sotsiaalpedagoog: iga kuu viimane kolmapäev 9.00 

Õpetajate koostööaeg:  kolmapäeviti 15.00 – 16.00 

Töötajate infominutid: iga neljapäev 12.10-12.25 

 

2018/2019 eesmärgid valdkondade kaupa: 

Eestvedamine ja juhtimine 

● PÕK (professionaalne õpikogukond) -  kaasaegse ja lõimitud õppimisele ülesehitatud 

õppeprotsessi eestvedajad.  
● Toimib kompetentne, kaasav, väärtus- ning huvipõhine eestvedamine - ILUS 

INIMENE ei ole ainult “tapeet”. 
 

Tegevus aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte 

Puuduva õpetaja 

asenduste regulatsiooni 

välja töötamise - kuidas 

teostada?  

jaanuar 2019 Pilvi  

Kelle asi on õppija 

motivatsioon? (koolitus 

Grete Arro)  

28.-

29.veebruar 

2019 

Heidi  

Õuesõppe 

projektõppenäda ( 3.-11. 

juuni) kavandamine  

 Helena  

TULEM PÕK-i 

käivitamine 

september 

2018 

Tiina Kilumets  

Kooli dokumentatsiooni 

muutmise vajaduse 

kaardistamine  

november 

2018 

Ülle Roots  



Kooli asjaajamiskorra 

uuendamine. 

 

detsember 

2018 

Ülle Roots  

Kuidas rakendada läbi 

oma aine/ainevaldkonna 

seda, mida väärtustame: 

ILUS INIMENE   

september Heidi  

Õpilaste 

tunnustamissüsteemi 

uuendamine 

märts 2019 Pilvi  

Põhikooli sarnaste 

õpiväljundite 

kaardistamine 

kooliastmeti 

juuni 2019 Jüri  

 

Personalijuhtimine 

● Eneseanalüüs ja tagasiside on töökultuuri loomulik osa. 
● Õpetajad osalevad üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 
● Õpetajad kasutavad tööaega efektiivselt. 

Tegevus aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte 

Kolleegi tunni 

tagasisidestamine vorm, 

(sh TULEM-i 

rakendamine) 

oktoober 

2018 

Tiina Kilumets  

arenguvestluste vormi 

muutmine lähtuvalt 

õppeaasta eesmärkidest 

november 

2019 

Heidi, Pilvi, 

Helena 

 

Kuidas anda edasiviivat 

tagasisidet kolleegile? 

koolitus 

august 2018, 

aprill 2019 

Heidi  

Projekt - 

Õpikogukonnad 

(Innove toetus) 

november 

2018 

Tiina Kilumets  

Vähemalt viie 

kolleegikülastatud tunni 

tagasisidestamine  

juuni 2019 Pilvi  

Arenguvestlused vorm 

ja küsimused kooskõlla 

aasta eesmärkidega 

 Heidi  



Mentorvestlused õpetaja 

arengu toetajana 

testrühma käivitamine 

 

 Pilvi  

Õpilastele antava 

kirjaliku tagasiside 

sageduse kaardistamine 

1. ja 2. kooliastmes 

 Pilvi  

Ennastjuhtiv õppija 1. ja 

2. kooliastmes. Koolitus  

august 2018 Pilvi Katri Hoogand  

 

Koostöö huvigruppidega 

● Kooli poolt kogukonnale korraldatud üritused omavad riiklikku mõju.  
● Kooli erinevad töörühmad loovad kontakte ja osalevad üleriigiliste ning 

rahvusvaheliste võrgustike töös.  
 

Tegevus aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte 

Koostöös kogukonnaga 

EV 100 tegevuskava 

02.02.2020 -  (2. aasta 

plaan)  

 Helena  

Ühine klassikoosolekute 

päev 

september 

2018 

Heidi  

Töötoad 

lastevanematele. 

HEV ja ….. 

oktoober 

2018 

Heidi  

TÖFi nädal  

koostöös AHHAA-ga ja 

kaasates vilistlasi ning 

kogukonda 

september 

2018 

Karin Pohla  

Projekt - UNESCO 

maailmapärandi 

uurimine. “An Odyssey 

to Cultural Heritage 

Monuments” 

(Erasmus+ toetus) 

periood 

2018 - 2020 

Tiina Kilumets  

 

Ressursside juhtimine 

● Vahetunnid õues ja õuesõpe pakuvad mitmekesiseid liikumisvõimalusi.  
● Nõuetele vastavate tingimuste loomine kaasaegseks ujumise algõpetuseks.  



● Kooli struktuuri on loodud projektijuhi ametikoht (koha suurus 0,5).  
 

Tegevus aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte 

Riiete kuivatamise 

võimalus 1. 

kooliastmele 

veebruar 

2019 

Heidi  

Liikumimängude ja -

vahendite uuendamine 

1.-2. kooliastmele. 

jaanuar 2019 Pirge  

Struktuurimuudatus 

2019 

september 

2018 

Heidi  

Basseini renoveerimine 2019 Heidi  

“Hoovitäis unistusi” - 

unistuste koolihoovi 

projekt 

mai 

2019 

Helena  

2019. a eelarve projekti 

esitamine VV-le  

30.septembe

r 2018 

Ülle Roots  

 

Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamine 

● Kogu õpetajaskond rakendab oma õppetundides ettevõtliku õppe metoodikat  
● Ettevõtlik õppe rakendamisel on kool eeskujuks riiklikul tasemel, on kogemuste 

jagamise keskus.  
● Kodutööd on eesmärgistatud ja nende maht on õpetajate vahel kooskõlastatud. 
● Kõikides klassides ja kooliastmetes rakendavad õpetajad kujundavat hindamist.  

 

Tegevus aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte 

Kodutööde 

eesmärgistamine 

Stuudiumis. 

 Pilvi  

Sõnalisele hinnangule 

üleminek 6. klassis. 

jaanuar 2019 Pilvi  

Luuakse tugimeetmete 

manuaal 

nov 2018 Liina, Pille  

HEV õpilastele 

rakendatavate 

tugimeetmete 

efektiivsuse analüüs 

jaan. 2019 

aug. 2019 

Liina  



koos aineõpetajatega 

(2x õppeaastas). 

Vene kodukeelega 

õpilaste suhtluskeele 

õpiabi 1. kooliastmes 2x 

nädalas. 2. ja 3. 

kooliastmes 

vajaduspõhiselt 

 Liina  

Projekt - 

Keskkonnaalased 

aktiivõppeprogrammid 

kõikidele kooliastmetele 

(KIK-i toetus) 

juuni 2019 Kristiine  

Projekt - “Õppeaineid 

lõimiv mobiilne 

õuesõpe põhikoolis” 

(Innove toetus) 

periood 

2018-2021 

Kristiine  

 

Kavandatud õppenõukogu tegevus 

 

Ülesanded Korralise  

õppenõukogu 

toimumise aeg 

Kokkuvõte/märkused 

1. 1. Kinnitab kooli üldtööplaani august 2018  

 2. Otsustab õpilase järgmisse 

klassi üleviimise, täiendavale 

õppetööle jätmise. 

 

juuni 2019  

3. Otsustab põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpetamise ning 

lõputunnistuse väljaandmise. 

Otsustab õpilase   tunnustamise 

kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga 

ning kiitusega põhikooli 

lõputunnistusel. 

 

juuni 2019  

 4. Arutab läbi kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemused ja teeb 

kooli juhtkonnale ettepanekuid 

august 2019  



kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

täiustamiseks. 

K   Kinnitab kooli üldtööplaani 

2019/2020 õppeaastaks 

 

Käesolevad üldtööplaanis on kavandatud neli korralist õppenõukogu koosolekut õppenõukogu 

ülesannete täitmiseks. Korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord 

teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise 

koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku aeg ja koht ning kavandatud 

päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm 

tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist. 

 

 

Ettevõtliku õppe kogemuste jagamine meie koolis ja mujal 

 

Aeg  Koolituse koht Osalejad Teema 

    

    

    

 


