
ÜLDTÖÖPLAAN  2020/2021 õ.-a

1.ÜLDSÄTTED

Läbi arutatud ja heaks kiidetud õpetajate ovaallaua koosolekul  6.10.2020 protokoll nr. 1-7/1
Kinnitatud direktori  15.10.2020  käskkirjaga nr. 1-5/5

2. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

1.Õppija igakülgne toetamine, individuaalne lähenemine ja tugiteenuste
võimaldamine.

2. Turvalise ja motiveeriva õpikeskkonna hoidmine ja parendamine.

3. Usaldusliku koostöö jätkamine kodudega õppijale parima arengukeskkonna
tagamiseks.

4. Ühtsete eesmärkidega organisatsioonikultuuri jätkusuutlik arendamine.

3. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA

Õppeaasta tegevused  on planeeritud viide valdkonda:
I  Eestvedamine ja juhtimine
Pöörame tähelepanu järgmisele:
- Kooli arendamine
- Sisehindamine- 2019/20 õa kokkuvõtete tegemine
- Turvaline õpi- ja töökeskkonna arendamine
- Kooli tutvustavate materjalide arendamine

II  Personalijuhtimine
Pöörame tähelepanu järgmisele:
- Töötajate professionaalse arengu toetamine
- Personalivajaduse hindamine
- Koosseisu struktuuri optimeerimine, mis vastab kooli õppekavale
- Õpetajate koolitusvajaduse hindamine ja kava koostamine
- Arenguvestluste läbiviimine



III  Koostöö huvigruppidega
Pöörame tähelepanu järgmisele:
- Vanemate pidev nõustamine ja koostöö arendamine
- Kooli kolleegiumi suurem kaasamine kooli arendustegevusse
- Koostöö Rajaleidjaga, Innove-ga
- Koostöö KOV-ga
- Koostöö rehabilitatsioonispetsialistidega, SKA-ga
- Koostöö erinevate üldhariduskoolidega
- Koostöö huviharidust pakkuvate asutustega
- HTM-ga ja Noorsoo- ja spordiametiga

IV   Õppe- ja kasvatustegevus
Pöörame tähelepanu järgmisele:
- Õppekava arendustegevus
- Kooli kodukorra ja teiste dokumentide nõuete järgimine
- Töökavade ja ainekavade arendustegevus (täiendamine).
- Kooli põhiväärtuste järgimine
- Koostöö õpilaste ja vanematega
- Õpilaste individuaalse eripära arvestamine
- Tugiteenuste rakendamine
- Hindamisjuhendi muudatuste sisseviimine
- Sotsiaalsete oskuste pidev arendamine
- Õuesõppe pidev kasutamine
- Karjäärinõustamine
- Tähelepanu tervisekasvatusele
- Erinevates projektides osalemine
- Arenguvestluste läbiviimine
- Tunni- ja kooliväliste tegevuste kaudu suurem sotsialiseerumine

V Ressursside juhtimine
Pöörame tähelepanu järgmisele:
- Füüsilise õpikeskkonna parendamine
- Kooli ruumide ja territooriumi ohutu ja turvalise keskkonna loomine
- Õppevahendite täiustamine ja kaasajastamine
- Eelarve koostamine arvestades õppekavas sätestatud nõudmistele

Aeg Tegevus Vastutaja, kaastud isik(ud)
PIDEV EHIS-e täitmine, EKIS-e täitmine, koostöö

kodu ja kooliga, koostöö Rajaleidja keskusega,
õpilase arengu jälgimine ja kaardistamine
(IVK), IÕK-de rakendamine, õpilaste
tugiteenuse rakendamine, tugisüsteemide
täiustamine; lapsevanemate, õpilaste, õpetajate
nõustamine, e-kooli täitmine, sisehindamine;
kooli kolleegiumi kaasamine kooli tegevusse,
kodulehe täiendamine

Kogu personal

september 1. koolipäeva aktus.
Goldbergi masinad- tehtud videod
Õppeekskursioon Juminda poolsaarele
Vanavanemate päeva tähistamine

K. Järvlepp; Direktor
K.Järvlepp
H.Hirvesoo
J.Kuusk



Lastevanemate koosolek
Spordipäev
Kodukorra uuendamine, päevaplaani
kinnitamine, tutvustamine, üldtööplaani
kinnitamine, töölepingute vormistamine,
töölepingumuudatuste vormistamine, kooli
algusega seotud dokumentide kinnitamine,
ettevalmistus seoses tugiteenuste
korraldamisega, õpetajate töökavade
uuendamine ja arendamine
Õpilaste toimikute korrastamine
Kooli dokumentatsiooni vastavusse viimine
Õpetajate täiendkoolituse vajaduse
väljaselgitamine, täienduskoolituse plaani
koostamine
IÕK vestlused
Kodulehe uuendamine

Direktor
K.Brenner
Direktor

Direktor; P.-H.Sereda

Tugiõpetajad
P.-H.Sereda

oktoober
Jätkuvad IÕK vestlused
5.10 õpetajate päeva tähistamine
6.10 õpetajate ovaallaua koosolek
Hindamisjuhendi ülevaatamine, töö
õppekavaga, ainekavadega, töökavade
täiustamine, e-kooli täitmine.
19/20 õa 8.kl loovtööde kaitsmine
8.klassi karjäärinõustamine
9.klassi karjäärinõustamine
1.-5.klassi raamatukogu külastus
9.klassi kinokülastus
Vetelpäästekoer koos peremehega
Loovtööde uurimus- ja praktiliste tööde
teemade valimine ja juhendajate määramine
16-29.10 IAK-de (vaatluskaartide) täitmine
Eeltööd eelkooli käivitamiseks
Loovtööde juhendi uuenduste teostamine ja
tagasisidestamine

Tugiõpetajad
Kogu personal
Direktor

P.-H.Sereda

A.Made; L.Piperal
K.Vaher

P-H. Sereda

Kogu personal
Juhatus
P-H. Sereda

november Tagasiside küsimustike koostamine
Sisehindamine: tundide vaatlus
3.11 õpetajate ovaallaua koosolek
Uue vastuvõtu korra väljatöötamine
(21/22 õ-a.)
Vajalike ressursside kavandamine 2021 a
eelarves
Arengukava tegevuskava arutelud
Kooli ajalehe valmistamine (ainete lõiming)
Keemialabori päev- külalislektor Tartust
Okupatsioonimuuseumi külastus- 5.-9.kl

P.-H.Sereda
Direktor,
Direktor
juhatus

juhatus

Kogu personal
J. Kuusk jt õpetajad
A.Made
P-H.Sereda



Loomaaia külastus (kogu kool)
Laada müügiartiklite valmistamine
22.11 I hindamisperioodi lõpp;
25.11- tunnistused
Mardi- ja kadripäeva tähistamine-
lapsevanemate poolt ettelugemise hommikud

L.Piperal
Kogu personal
Direktor

Tugiõpetajad
Lapsevanemad- tugiõpetajad

detsember Advendihommikud
1.12 õpetajate ovaallaua  koosolek
Töökavade jätkuv täiustamine, õppekava ja
arengukava töö arendus
Jõululaat
Jõulupidu
SWOT analüüs tugevuste ja nõrkuste
mõistmiseks abivahendina arengukava
modifitseerimiseks

Tanja
Direktor

P-H.Sereda
Kogu personal
Kogu personal
P-H. Sereda

jaanuar IAK-de (vaatluskaartide)  täiendamine, töö
dokumentatsiooniga, töö töökavadega,
II pa tugiteenuste töö planeerimine,
Sisehindamine: tundide vaatlus
4.01 õpetajate ovaallaua koosolek
Loovtööde juhendamine
Tantsupäev
Majasisene koolitus pedagoogidele
Karjäärinõustamiskeskuse külastus 8-9 kl
Mäepealse Masterchef
Arengukava töörühmade moodustamine ja
sissejuhatavad tegevused

Kogu personal

L.Piperal
Direktor
Direktor
P-H.Sereda
Õpetajad
Direktor
P. Pirn, K. Vaher
J. Kuusk, tugiõpetajad
P-H. Sereda

veebruar 2.02 õpetajate ovaallaua koosolek
Tulemusnäitajate kogumine- sisehindamine
23.02 Eesti Vabariigi aastapäev
Sõbranädal
Koolitusplaani täpsustamine 2021.a-ks.

Direktor
P.-H.Sereda
K.Järvlepp; õpetajad
Õpetajad
Direktor

märts Kolleegiumi koosolek
Tulemusnäitajate analüüs
Puhkuste ajakava kinnitamine
02.03 Õppenõukogu
7.03-  2. hindamisperioodi lõpp,
12.03- tunnistused
8.- 12- Emakeelenädal
Füüsilise õpikeskkonna hindamine, vajaduste
väljaselgitamine
Tuleohutuskoolitus
Kino ja/või teatri ühiskülastus

Direktor
Juhatus
Direktor
Direktor

Õpetajad
P. Pirn; K.Vaher
Juhatus

K. Vaher
Kogu personal



Karjääriõpetuse raames erinevate ametitega
tutvumine
Järgmise õppeaasta vastuvõtu väljakuulutamine
vabadele õpilaskohtadele

P.Pirn; K.Vaher

Direktor

aprill Rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine
6.04 õpetajate ovaallaua koosolek
Tulemusnäitajate analüüs
Stiilinädal
Lihavõttepühade tähistamine, näitus

19.04 Loovtööde eelkaitsmine
Tulemusvestlused personaliga
Teatripäev
Arenguvestluse küsimustike saatmine
vanematele

K.Vaher; M.Palusoo
Direktor
Direktor
Õpetajad
Õpetajad

P.-H.Sereda
Direktor
K.Järvlepp, J.Kuusk
Direktor

mai Sisehindamise aruanne
1-4.05 jätkuvad tulemusvestlused personaliga
Järgmise õppeaasta töökoormuse jaotamine
4.05- ovaallaua koosolek
Eelarveressursside kasutamise analüüs
3. ja 6. klassi tasemetööd
Emadepäeva tähistamine
Euroopa päeva tähistamine
Loovtööde kaitsmine
IAK-de lõpetamine
mai- arenguvestlused vanemate ja õpilastega
Kevadine spordipäev
Õppenõukogu koosolek- 9.klassi eksamitele
lubamine
28.05- eesti keele lõpueksam

Direktor

Direktor
Direktor
Juhatus
Aineõpetajad
K.Järvlepp; A.Made
T.Espe; M.Palusoo
P.H- Sereda
HEV koordinaator
Tugiõpetajad
K. Brenner
Direktor

juuni 13.06- 3. hindamisperioodi lõpp
08.06 õppenõukogu: õppe- ja kasvatustegevuse
tulemused ja analüüs, klassi lõpetamine,
järgmisse klassi üleviimine (vajadusel täiendav
õppetöö).
Lõpueksamid:  3.06.- matemaatika;
9.06.- valikeksam

Kooli dokumentatsiooni korrastamine.
Ekskursioon
11.06- 1.8.klassi kevadaktus
12.06 ?- 9.kl  lõpuaktus
Kokkuvõte tugiteenustest
Dokumentatsioonide seire

Direktor

Direktor

Kogu personal
Õpetajad
K.Järvlepp

L.Piperal



august 21/22 õa õ-a käivitamine, üldtööplaani
koostamise alustamine, dokumentatsiooni
korrastamine
remonttööd
24.08 õppenõukogu koosolek

Direktor

Juhatus
Direktor

Direktor: Eve Kingsepp


