Orissaare Gümnaasiumi üldtööplaan 2018. – 2019. õppeaastal
Vastu võetud õppenõukogus nr 1 19.09.2018

1. Üldsätted
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41 240) §70 lg 1 p 1
kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25.
augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles
määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast,
õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Nimetatud määruse § 5 kohaselt
vormistatakse üldtööplaan alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis
määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.
Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010. a määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt tuleb kooli
üldtööplaanis määrata enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks õppeaastaks.
Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis
kavandada klassi ja koolivälised liiklusalased üritused. Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli
juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle
liikluses.
Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt kindlustab
üldtööplaani täitmise kooli direktor. Üldtööplaani säilitatakse kolm aastat.
Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2
kohaselt kinnitada üldtööplaan iga õppeaasta alguseks.
2. Õppeaasta üldeesmärgid







Kooli visiooni elluviimine
Digiplaani rakendamine
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas
Ettevõtliku kooli baastaseme standardi taotlemine
Koolikiusamise vähendamine

3. Kavandatud ülesanded, tegevused, vastutajad.
3.1 Tegevused lähtuvalt arengukavast
Arengukava eesmärk: kooli visiooni „Kõrge koostöökultuuriga õppiv organisatsioon”
elluviimine
ülesanne

tegevused

Organisatsioonikultuuri
parendamine

koolitused (projekt)
projektijuht
Ainesektsioonide
Ainesektsioonide
koosolekud
koostöö juhid
planeerimiseks
Kolleegide
külastamine
Kooli
ühisüritused

vastutaja

tundide õppealajuhataja
töötajate direktor

Tähtaeg
oktoober 2018
24. september

september - mai
august - juuni

Muudame
kooli klassijuhatajad, kooli september - juuni
põhiväärtused
juhtkond
nähtavaks!
Arutelud
klassijuhataja tundides,
töökoosolekutel,
õpilasesinduses jne
Väärtuste Direktor
juuni 2019
iga koolipere liige
austab
enda
ja
kaaslaste tööd, hoolib
endast ja teistest enda
ümber; koostöö toimib
igal
tasandil;
ennetustegevuse kaudu
muudame
kooli
turvalisemaks
hindamine kevadel.
Arengukava eesmärk: digiplaani elluviimine
ülesanne
tegevused
Kõikidel õpetajatel Täiendkoolitused
õpetajatele
on digipädevuse
baastase

vastutaja
direktor

Õpetajate digipädevuse õppealajuhataja
hindamismudeli
koostamine.
Vajalike
töökeskkondade
kasutamise koolitused
(Google, Libre Office
jne)

K. Jõgi

tähtaeg
jaanuar - 20. juuni
2019
november

oktoober 2018

Arengukava eesmärk: ettevõtliku õppe baastaseme saavutamine
ülesanne
tegevused
vastutaja
Ettevõtliku
õppe ettevõtliku õppe
Ettvõtliku õppe
sisehindamine
olukorra kaardistamine koordinaator
parendusvaldkondadega
tegelemine
Õpilasvahetuste
õpilasvahetuse
Ettvõtliku õppe
koordineerimine
võimaluste
koordinaator
teadvustamine ja
tutvustamine
vahetusõpilaste
juhendamine
Õpilasprojektide
Õpilasprojektide sügis- Ettvõtliku õppe
koostamine
ja ja kevadvooru
koordinaator
elluviimine
väljakuulutamine,
projektide hindamine ja
läbiviimine
aruandluse koostamine
Baasstandardi
ettevõtliku õppe
Ettvõtliku õppe
taotlemine
süsteemi toimimise
koordinaator
analüüs
aruande koostamine
baasstandardi
tulemuslik taotlemine
Arengukava eesmärk: väärtuskasvatuse elluviimine
ülesanne
tegevused
vastutaja
Pöörata tähelepanu Infolehes ja kooli
Infolehe toimetaja
kodulehel on rubriik,
kooli väärtustele.
kus kajastatakse „Kuu
tegu” lähtuvalt kooli
väärtustest

tähtaeg
sept. 2018
okt. 2018 - mai 2019
okt. 2018 - aprill 2019

sept. 2018 - juuni
2019

sept. 2018 - august
2019

tähtaeg
september - juuni

3.2. Tegevused lähtuvalt õppekavast
Õppekava eesmärk: Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas
ülesanne
Üldpädevustega
seotud tunnivälised
tegevused

Õppekäigud

tegevused
Euroopa päev
Liikumisnädal
Õpetajate päev
Krõllipäev
Karjääripäev/
kooli
sünnipäev
Õpitoad 1.-4. klassi
õpilastele vanematega
Advendihommik
Jõululaat
Jõulupeod
Playback
Talendinädal
Sõbrapäev
EV 101 aktus
Kaasaegse kunsti kuu

vastutaja
võõrkeelte õpetajad
spordiõpetajad
M. Noot, M. Ansper
K. Paaoja
M. Noot, R. Aljas

tähtaeg
9. mai 2019
24.-28.09
5.10.
19.11
23. 11

Algklasside õpetajad

29. 11

M. Noot
S. Vaht

3.12
6. 12
21.12
jaan 2019
jaan 2019
14. veebr 2019
22.02. 2019
12. sept – 12. okt

M. Noot
M. Noot ja ÕE
10. klass
M. Noot
K. Vaher

Koigi raba õppekäik
L. Alas
“Ellujäämiseks
vajalik” 4.-6. klass
Õppereis Järvamaale
10.-12. klass
Sisekaitsesuuna
H. Kurg
õppekäik Tallinna
(10 -12. kl, st 8+6+6)
Õppereis
Ida- M. Prii
Virumaale 7. klass
(Üldpädevused:

3. okt
10.okt
12. okt
II poolaasta
veebruar - märts

kultuuri- ja väärtuspädevus,
sotsiaalne
ja
kodanikupädevus)

„Tuleviku kompass”,
karjääripäev 8. - 9.
klass
Töövarjupäev
Kaasaegse
kunsti
töötoad
Oskuste
päev
ametikoolis 9. klassi
õpilastele

R. Aljas

14. nov

R. Aljas
K. Vaher

13. okt . 4. nov

K. Kirs

19. okt

3.3. Tegevused lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkidest
 Õpilaste individuaalse arengu toetamine
 Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas
 Koolikiusamise vähendamine
ülesanne
tegevused
vastutaja
tugisüsteemide
HEV-õppe
Õpilaste
koordinaator
individuaalse arengu rakendamine
toetamine
valikainete
kursuste direktor
avamine põhikoolis
õpilase
klassijuhatajad
arenguvestlused
sotsiaalpedagoogiline sotsiaalpedagoog
nõustamine
liikumisvahetundide
huvijuht
läbiviimine
pikapäevarühma
töö Pikapäevarühma
tõhustamine
kasvataja
koostöö Tartu ülikooli õppealajuhataja
teaduskooliga
lõimitud ainetundide õppealajuhataja
Koostöö
läbiviimine
suurendamine
lõimingu valdkonnas
Kaasaegse
kunsti Kunstiõpetuse õpetaja
projekt

Koolikiusamise
vähendamine

tähtaeg
september - juuni
september 2018
september - juuni
vajadusel
oktoober - aprill
september - juuni
september - aprill
Igas
klassis
ja
õppeaines
1
kord
õppeaastas
september - november

Teatripäev

huvijuht

6. märts

Õpilasprojektide
läbiviimise toetamine
Koolikiusamise
ennetustöö klassides
I-IX .
“Koolikiusamise
olemus.”

klassijuhatajad

sept. 2018 - juuni 2019

Lapsevanemate
koosolek, arutelu

direktor

11. oktoober

Politseipoolne

sotsaalpedagoog

september - mai

klassijuhatajad

loengutsükkel
klassidele jätkub.
Kaartide
SUURIM sotsiaalpedagoog
JULGUS
abil
kiusamissituatsioonide
läbiarutamine,
olukordadele
lahenduste leidmine.

november - detsember

Koolikiusamise
vähendamine

Ohvriempaatia
sotsiaalpedagoog
programmi
raames
loeng ja test 5.
6.,7.,8.kl

II poolaasta

Osalemine
VEPA 1. ja 3. klassi juhataja, september - juuni
programmis
direktor
Koolitus õpetajatele: direktor
jaanuar
Õpetaja
tervis
ja
tasakaal,
tervislik
õpikeskkond
“rõõmumurepostkast”

ja õpilasesindus

sept - juuni

3.4. Tegevused lähtuvalt eelmise aasta töö kokkuvõttest
ülesanne
Tagasiside
parandamine

tegevused
Lapsevanemate
informeerimine e-kooli
kaudu,
uuringutulemuste jm
dokumentide linkide
jagamine
Lapsevanemate
Lapsevanemate
koosolekule
uue
suurem kaasamine
formaadi leidmine
Õpetajate koostöö ja regulaarsed
töökoosolekud;
infovahetuse
regulaarsed
parandamine
ainesektsioonide
koosolekud;
kooli
tegevuskava
täiendamine,
tegevuskava täitmise
seire
sisekontroll
Funktsionaalse
ainetundide
lugemisoskuse
külastamine
tõhustamine
tunniülesannete
analüüs
ettepanekute
koondi
Tunnustussüsteemi
kogumine,
analüüs,
uuendamine
süsteemi uuendamine
seire,
Koduleht on täidetud Kodulehe
vajalike dokumentide
sisuga
edastamine IT-juhile

vastutaja
direktor,
klassijuhatajad

tähtaeg
september -juuni

direktor

oktoober 2018

direktor,
õppealajuhataja

september - juuni

õppealajuhataja

september - juuni

direktor

november 2018

juhtkond

september - august

3.5. Liikluskasvatusalane tegevus
ülesanne
tegevused
Kooli korraldatavad Liiklustunnid
liikluskasvatusalased algklassides
tegevused
Jalgratturikoolitus
klassis
5. kl projekt:

tähtaeg
aastaringselt

vastutaja
klassijuhatajad

3. klassijuhataja

mai 2019

klassijuhataja

september 2018

markeerimisaktsioon
„Peatu, vaata,
veendu“

KEAT
Osalemine
kampaaniates
ja laager
koolivälistel üritustel

koolitus

ja 6. klassi juhataja

mai 2019

2.6. Õppenõukogu tegevus
ülesanne
Õppenõukogu
korralised
koosolekud
õppenõukogu
pädevuses
olevate
ülesannete
täitmiseks

vastutaja
ja
õppekava Õppenõukogu
õppenõukogu esimees

tähtaeg
19.09.2018

12. klassi õpilaste
õppetöö kokkuvõtted, Õppenõukogu
täiendava õppetöö vajaduse hindamine.
esimees

17.04.2019

1.- 8. ja 10.- 11. klassi õppetöö lõpetamine ja
järgmisse klassi üleviimine
Täiendavate õppetööde ja/või korduseksami
määramine
Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või
kiitusega üksikus õppeaines
12. klassi õpilase kuld- või hõbemedaliga
tunnustamise otsustamine
Õppenõukogu liikmete määramine, kes
allkirjastavad lõputunnistused
9.
klassi
põhikooli
lõpetamine
ja
lõputunnistuste väljaandmine
9. klassi lõpetamine kiituskirjaga või kiitusega
lõputunnistusel
12. klassi gümnaasiumi lõpetamine ja
lõputunnistuste väljaandmine
12. klassi lõpetamine kuld- või hõbemedaliga
Üleminekuklasside õpilaste korduseksami või
täiendava õppetöö sooritanud õpilase klassi
lõpetamine ja üleviimine järgmisse klassi

Õppenõukogu
esimees

10.06.2019

Õppenõukogu
esimees

17.06.2019

tegevused
Üldtööplaani,
kodukorra
uuenduste
kinnitamine;
sekretäri valimine

Üleminekuklasside
õpilaste
täiendavate Õppenõukogu
õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisse esimees
klassi
Õppeaasta 2018/19 õppe- ja kasvatustegevuse
tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja
kasvatustegevuse täiustamiseks
Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/20
õppeaastaks

29.08.2019

