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KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2019/2020 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: teisipäev 8.15 

Juhtkond + HEVKO + sotsiaalpedagoog: iga kuu viimane teisipäev 8.15 

Õpetajate koostööaeg:  teisipäev 15.00 – 16.00 

Töötajate infominutid: iga kolmapäev 12.10-12.25 aulas 

Juhtkond + õpilasesindus: kuu viimane esmaspäev 12.00-12.45 direktori kabinetis 

 

2019/2020 eesmärgid valdkondade kaupa: 

Eestvedamine ja juhtimine 

● Mentorsüsteemi loomine. 

● PÕK (professionaalne õpikogukond) -  kaasaegse ja lõimitud õppimisele üles ehitatud 

õppeprotsessi eestvedajad. September 2020 

● Kooli dokumentatsiooni on sisse viidud muudatused – palgakorraldusjuhend, 

õppekavad jms. 

● Iga õpetaja osaleb vähemalt ühe töörühma või PÕK-i (professionaalse õpikogukonna) 

töös. September 2020 

 

Tegevus aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte/ Muudatused 

Uut õppeaastat  alustav 

ühiskoolitus 

august 2019 Heidi Uustalu  

Mentorkoolitus kooli 

meeskonnale (30 kooli 

töötajat) 

september 

2019 

Heidi Uustalu  



Mentorkoolitus 

edasijõudnutele (20 

õpetajat) 

november 

2019 – mai 

2020 

Kristiine 

Meister,  

Anu Vau 

 

Õpilasmentorluse 

süsteemi kirjeldus 

juuni 2020 Kristiine 

Meister 

 

Mentorlus kolleegile – 

süsteemi kirjeldus 

(PÕK) 

juuni 2020 Kristiine 

Meister, Anu 

Vau 

 

Arenguprogramm 

alustavatele õpetajatele 

oktoober 

2019 – mai 

2020 

Anu Vau  

Sisehindamise aruanne 

+ Standardi raport 

juuni 2020 Pilvi Kuurmann 

Tiina Kilumets 

Mariliis 

Randmer 

 

Koolis töötavate 

töörühmade ja PÕK-de 

kaardistus 2 x aastas + 

kokkuvõte töörühmade 

ja PÕK-de tööst 

detsember 

2019, juuni 

2020 

september 

2020 

Pilvi 

Kuurmann,  

töörühmade ja 

PÕK-de juhid 

 

Tugisüsteemi seire (1 

kord kuus, kuu viimane 

teisipäev) ja 

korrigeerimine (2 korda 

õppeaastas) 

jaanuar ja 

juuni 2020 

Liina Kivisaar  

Standardi raport, 

infovahetuse kaardistus 

juuni 2020 Tiina Kilumets 

Mariliis 

Randmer 

 

Õpetajate asendamiseks 

vajaliku süsteemi välja 

töötamine ja seire. 

september 

2019 

Rauno Põld 

Pilvi Kuurmann 
 

NPS küsitlus 2 korda 

õppeaastas 

(rahuloluküsitlus) 

detsember 

2019, aprill 

2020 

Mariliis 

Randmer 

 

Koolis on õppetegevust 

kajastav blogi 

september 

2019 

Mariliis 

Randmer 

 

    

 

 



Personalijuhtimine 

● Eneseanalüüs ja tagasiside on töökultuuri loomulik osa. 

● Õpetajad kasutavad tööaega efektiivselt. 

 

Tegevus Aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte/märkused 

Viie kolleegi tunni 

külastus ja tagasiside … 

juuni 2020 Pilvi Kuurmann 

Anu Vau 

 

… või mentorpaaride 

vaatlustunnid – 5 tunni 

ulatuses 

juuni 2020 Pilvi Kuurmann  

Uus 

palgakorraldusjuhend + 

muutmist vajavate 

dokumentide kaardistus 

jaanuar 

juuni 2020 

Ülle Roots  

Isikuandmekaitse 

dokumentide 

koostamine 

detsember 

2019 

mai 2020 

Ülle Roots  

Uute töötajate 

värbamiskampaania 

aprill 2020 Mariliis 

Randmer, 

Anu Vau 

 

 

Koostöö huvigruppidega 

● Kooli poolt kogukonnale korraldatud üritused omavad riiklikku mõju.  

● Kooli erinevad töörühmad loovad kontakte ja osalevad üleriigiliste ning 

rahvusvaheliste võrgustike töös.  

● Toimib erinevate õppe- ja huvigruppide koostöö KOV-i, äri- ja kolmanda sektoriga. 

 

Tegevus Aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte/märkused 

Projektinädala 

ettevalmistus ja 

läbiviimine + 

alternatiivne variant 

september 

2019-mai 

2020 

Helena Paist  

Maailmakoristuspäeval 

osalemine 

23.09.2019 Helena Paist  

Kogukonnaürituse, 

Loomefest 2020, 

korraldamine 

juuni 2020 Helena Paist  

Lastevanemate arutelud oktoober,   



2-3x aastas 

● Mentorpõhine 

juhendamine 

● Hindamine ja 

hinnangud – 

tagasi- ja 

edasiside 

● Tugisüsteem 

● Lastevanemate 

eesti keele õpe – 

Narva eesti keele 

majaga 

● Kummutame 

müüte – 

õpitulemused 

KIK-s 

● Hakkame 

liikuma ?  

● Uue õppekava 

piloodist, RITA 

ränne 

● Kuidas õppimine 

käib? (kaasatud 

keegi väljast) 

Grete Arro 

jaanuar, 

aprill. 
Anu Vau, 

Mariliis 

Randmer 

5. Unistuste jooks aprill 1. 

juuni 2020 

Helena Paist  

Avatud uste nädal – tule 

töövarjuks õpilasele. 

aprill 2020 Helena Paist, 

ÕE 

 

 

Ressursside juhtimine 

● Vahetunnid õues ja õuesõpe pakuvad mitmekesiseid liikumisvõimalusi. -  „Hoovitäis 

unistusi“ 

● Kooli struktuuri luuakse teise pikapäevarühma abiõpetaja ja tugiisiku ametikoht. 

 

Tegevus Aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte/märkused 

Struktuurimuudatus 

vallavalitsusele 

jaanuar 

märts 2020 
Anu Vau  

Tunnetustoa projekti 

väljatöötamine 

august 2020 Liina Kivisaar, 

Kristiine 

Meister 

Tunnetustoa loomine algab 

õppeaasta 2020/2021 

septembris 

Wifi4EU projekt august 2020 Erik Jürgenson  



 

Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamine 

● Kogu õpetajaskond rakendab oma õppetundides ettevõtliku õppe metoodikat  

● Ettevõtliku 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.  

● RÕK pilootprojektis osalemine (M,TÕ,Kunst, liikumisõpetus) 

● Põhikooli 3. aste läheb üle tähelisele ja sõnalisele hindamisele. 

● Loodud tugisüsteemi rakendamine ja seire. Tugisüsteem muukeelsele lapsele. 

 

Tegevus aeg/tähtaeg Vastutav isik Kokkuvõte 

PÕK (hindamine ja 

tagasiside 3. 

kooliastmes + tunnistus) 

mai 2020 Anu Vau  

Tundide 

ettevalmistused, analüüs 

ja aruandlus (õppekava 

piloot) 

juuni 2020 Pilvi Kuurmann  

Tunnikirjeldustes 

kajastub ettevõtliku 

tegevuse märksõna – 

EV ÕPE 

september 

2019 

Tiina Kilumets  

TULEM-i PÕK oktoober 

2019 

Tiina Kilumets  

Tugiõpetaja 1. klassi 

muukeelsetele lastele 

01.09.2019 Heidi Uustalu  

TÖF-i korraldamine september 

2019 

Helena Paist  

Kirjalik tagasiside igas 

õppeaines Stuudiumis 

(2-3 korda kursuse või 

õppeperioodi jooksul)  

õppeaasta 

jooksul 

jooksvalt 

Pilvi Kuurmann  

 

 

 

 

 



Kavandatud õppenõukogu tegevus 

 

Ülesanded Korralise  

õppenõukogu 

toimumise aeg 

Kokkuvõte/märkused 

1. 1. Kinnitab kooli üldtööplaani august 2019  

 2. Otsustab õpilase järgmisse 

klassi üleviimise, täiendavale 

õppetööle jätmise. 

 

juuni 2020  

3. Otsustab põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpetamise ning 

lõputunnistuse väljaandmise. 

Otsustab õpilase   tunnustamise 

kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga 

ning kiitusega põhikooli 

lõputunnistusel. 

 

juuni 2020  

 4. Arutab läbi kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemused ja teeb 

kooli juhtkonnale ettepanekuid 

kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

täiustamiseks. 

K   Kinnitab kooli üldtööplaani 

2020/2021 õppeaastaks 

august 2020  

5. Erakorraline koosolek kooli 

üldtööplaani muudatuste 

kinnitamiseks. 

4. märts 2020  

 

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 

13. 

september 

Palamuse 

Gümnaasium 

20 õpetajat  

 

Kiviõli I Keskkooli projektitegevus  

● https://www.k1k.ee/et/kokkuvotted-ja-projektid 

https://www.k1k.ee/et/kivioli-i-keskkooli-robootika-vlog 

 

 

 

https://www.k1k.ee/et/kokkuvotted-ja-projektid
https://www.k1k.ee/et/kivioli-i-keskkooli-robootika-vlog

