Kostivere Kooli üldtööplaan

Kinnitatud õppenõukogu 28.08.2020 koosoleku protokolliga nr 3-2/8
I Üldtööplaan on koostatud lähtudes:
1. Kostivere Kooli arengukavast 2018-2022
2. Kostivere Kooli õppekavast
3. Kostivere Kooli sisehindamise vahearuandest 2019/2020. õppeaasta kohta
4. 2020/2021. õppeaasta üldeesmärkidest
5. 2020/2021. õppeaasta kokkuvõttest
6. Töötajate ja lastevanemate 2020. kevadel läbi viidud küsitluse tulemustest
II Õppeaasta üldeesmärgid:
1. Kostivere Kooli iga õpilase andekus on avastatud ja toetatud
2. Kostivere Kooli õpetaja on motiveeritud enda ja kooli arengule
3. Õpetajatevaheline koostöö on süsteemne (ka klassijuhatajad, tugispetsialistid jt)
4. Kõik sündmused, väljasõidud ja tähtpäevad on osa õppetööst.

III Eelmise aasta sisehindamise vahearuanne on lisatud üldtööplaanile (Lisa 1)
IV Kooli õppeaasta tegevuskava
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Kooli õppeaasta tegevuskava
1. Iga Kostivere Kooli õpilase andekus on avastatud ja toetatud

Ülesanne

Tegevused

Iga õppija andekust ja motivatsiooni toetav, Individuaalsete

õppekavade HEV-koordinaator,

õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav koostamine
õpikäsitus.

Sellist

õpetamisprotsessi

iseloomustab õppija vajadustega arvestamine,
tugevuste

ja

huvide

väljaselgitamine,

süsteemsed jõukohased lisaülesanded, tagasija

edasisidestamine,

planeerimine
lapsevanemaga.

tuleviku

koostöös

haridustee

õpilasega

ja

Tähtaeg

Vastutaja

1. november

eripedagoog

Õpilaste

tugevuste Direktor, õppejuht

kaardistamise

I poolaasta lõpp

süsteemi

väljatöötamine
Õpilaste

tugevuste Klassiõpetajad, aineõpetajad

II poolaasta

kaardistamine,
Olümpiaadideks

Klassiõpetajad, aineõpetajad

Kogu õppeaasta vältel

Klassiõpetajad, aineõpetajad

Septembri jooksul

ettevalmistamine
Huviringidesse suunamine

hindamise Direktor, õppejuht

Mitteeristava
väljatöötamine

oskus-

15. juuni 2021

ja

valikainetes
„Trimestri

tegija“

statuudi Huvijuht,

koostamine ja autahvli loomine

sotsiaalpedagoog, 20. november

õpilasesindus

Õpilaste süsteemne kaasamise Huvijuht, õpetajad, juhtkond
planeerimine

22. juuni 2021

sündmuste

korraldamisesse
2

kord

E-õppepäevad

kuus Õppejuht, haridustehnoloog

õpilaste

digipädevuste

iseseisva

õppimise

arendamise

ja

oskuse

eesmärgil

vajadusel

11. juuni 2021

ning

valmisoleku

loomiseks distantsõppeks
ja Õppejuht, õpetajad, direktor

E-õppepäevade
digipädevuste

31. august 2021

omandamise

tulemuste analüüs
Kolmanda kooliastme õpilaste motivatsiooni *Kohustuslike

Kõik õpetajad, tugispetsialistid,

tõstmine ja õpitulemuste parendamine.

juhtkond

-klassis on viitele ja neljadele-viitele õppijaid

õpilastele,

kelle

*Õpilase individuaalse arengu

koguarvust
-puuduvad klassikursust kordavad õpilased
-täiendavale õppetööle jäetud õpilaste arv on

jälgimine.
*Diferentseeritud

õppe

rakendamine suuremas mahus

väiksem kui 5

*”Tagasi

-koolikohustuse mittetäitjate ei esine
õpilased

läbiviimine

trimestrihinne on puudulik.

50% või rohkem klassi õpilaste

-kõik

konsultatsioonitundide

sooritavad

põhikooli

lõpueksamid positiivsele tulemusele
-kõik 9. klassi õpilased lähevad edasi õppima
kas gümnaasiumisse või kutsekooli

kooli”

programmi

aktiivne kasutamine
*Õpistiilide
kaardistamine

ja

-oskuste
klassijuhataja

tunnis
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*Klassi

keskmise

hinde

tõstmise võistlus
Klassipõhiste õppereiside programmi „Tunne 2021. kevade
Eestimaad“ arendamine

Direktor, klassijuhatajad

ekskursioonide

22. juuni

analüüs,

eesmärkide seadmine 2022.
aastaks.
Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine

Prügi

sorteerimine, Loodusainete

õpetaja, 22. juuni

taaskasutus, teadlik tarbimine pikapäevarühma kasvataja
teoorias ja praktikas
Liikuma kutsuva kooli tegevuste lõimimine Liikuma kutsuva kooli projektis Direktor, kehalise kasvatuse 20. juuni
igapäevasesse kooliellu

osalemine

(seminarides õpetajad, huvijuht,

osalemine,

planeerimine, sotsiaalpedagoog, lapsevanem

käivitamine)
Õpetajate

ja

kaasamine

lapsevanemate Kehalise kasvatuse õpetajad

Liikuma

30. mai

kutsuva

kooli arendustegevusse
Õpilaste sotsiaalse heaolu tagamine

TORE ringi edasiarendamine, Sotsiaalpedagoog
uute liikmete värbamine, ringi
tegevuse

mõju

laienemine

õpilaste seas
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Õpilaste

teadlikkus Sotsiaalpedagoog,

kiusamisvaba

kooli klassijuhatajad

põhimõtetest

2. Kostivere Kooli õpetaja on motiveeritud enda ja kooli arengule

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Koolitöötajate rollide jagamine ja tööülesannete Õpetajate
tasakaalus hoidmine

25.

augustil Juhtkond

Tähtaeg
21. september

toimunud ajurünnaku tulemuste
analüüs
Klassijuhataja

tööjuhendi Klassijuhatajad, õppejuht

Terve

õppeaasta

väljatöötamine

vältel

Süsteemsed ja hoolikalt valitud Juhtkond

31. august 2021

koolitused õpetajatele
Õpetajad jagavad koolitustelt Õpetajad
saadud

uusi

31. august

teadmisi

kolleegidega
Tundide vaatlus

Õppejuht külastab tunde ning Õppejuht

30. mai 2021

annab iga kuu lõpus tagasisidet
aineõpetajatele ja direktorile.
Rahvusvahelised koolitused

Erasmus + projekti „Kriitilise Direktor
mõtlemise

ja

31. august 2022

probleemide
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lahendamise

oskuste

arendamine“

õpiränded

õpetajatele

(õppereiside

korraldamine)

3. Õpetajatevaheline koostöö on süsteemne (ka klassijuhatajad, tugispetsialistid jt)

Ülesanne

Tegevused

Ainetevahelise lõimingu suurendamine

Iga õpetaja leiab 3 teemat, Õpetajad
mida

Vastutaja(d)

lõimida

õppeainetega

ja

teiste
rakendab

Tähtaeg
11. juuni 2021
Vahetähtajad 27.11.
12.03.

koostöös teiste õpetajatega.

11.06.
Iga õpetaja külastab õppeaasta Õppejuht, õpetajad

11. juuni 2021

jooksul vähemalt 2 kolleegi
tundi.
Aineõpetajad
vähemalt

annavad Õppejuht, õpetajad

korra

külalistunde
klassiõpetajad

11. juuni 2021

õppeaastas

algklassides

ja

annavad
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külalistunde 2. ja 3. kolmandas
kooliastmes
Koostöö-koosolekud vähemalt Direktor, õppejuht

11. juuni 2021

kord trimestris (ainevaldkonniti,
tugispetsialistidega,
klassiõpetajad)
Iga õpetaja osaleb vähemalt Direktor, huvijuht, õpetajad

22. juuni 2021

ühe sündmuse väljatöötamisel
ja läbiviimisel.
Õpilaste õppetegevusega toimetuleku kohta Aineõpetaja

märkab

ja Õpetajad

käiva infovahetuse tõhustamine

informeerib HEV-koordinaatorit

Koostöö arendamine Loo ja Neeme koolidega

Kolme kooli ainevõistluste ja Direktor,
viktoriinide korraldamine
Kolme

kooli

põhise

õppejuht,

huvijuht, 11. juuni 2021

õpetajad

ainevaldkonna Õppejuht,

direktor, 30. august

koostöö aineõpetajad

väljaarendamine (ainepõhised
koosolekud,

töörühmad,

vahetusõpetajate süsteem)
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4. Kõik sündmused, väljasõidud ja tähtpäevad on osa õppetööst.

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Kõik õppekäigud on eesmärgistatud ja pärast Olenevalt üritusest planeerib ja Huvijuht,
toimumist

tagasisidestatud

(eeltöö/ järeltöö)

ja

Tähtaeg
klassijuhataja, 30. august

analüüsitud juhendab kolleege ja õpilasi õpetajad
huvijuht,

aineõpetaja,

klassijuhataja

vm,

kes

on

ürituse vastutav korraldaja
Enne

üritust

tutvustatakse Õpetajad

22. juuni 2021

ja/või antakse lapsele ülesanne
uurida taustainfot (töölehed,
stendid jms).
Klassiti

koolis

sündmuste

toimuvate Klassijuhatajad

22. juuni 2021

korraldamine

(juhendaja abil).
Õpilased vahetavad omavahel Klassijuhatajad

22. juuni 2021

väljasõitudelt saadud infot ja
kogemusi.
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Personalijuhtimine (tugineb üldeesmärkidele 1. ja 2.)
Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

Uute töötajate värbamine

Töökuulutuste

Personalispetsialist-juhiabi

30. aprill

ettevalmistamine ja avaldamine
Otsing

ülikoolide

võrgustiku Direktor

30. mai

kaudu
Vestlusvoorud kandidaatidega, Direktor

15. juuni

proovipäevad
Sobivate

kandidaatide Direktor,

õppejuht, 20. juuni

väljaselgitamine

personalispetsialist-juhiabi

Uute lepingute vormistamine

Personalispetsialist-juhiabi

30. august

Direktor, õppejuht

30. august

Õppejuht

30. mai

Töötingimuste visualiseerimine
video abil.
Töötajate

koolitusvajaduse

väljaselgitamine Arenguvestlused

2021/2022. õppeaastaks
Tundide vaatlused
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Ressursside juhtimine (tugineb õppeaasta üldeesmärkidele 1.ja 3.)
Ülesanne
Ruumipuuduse

Tegevused
probleemi

lahendamine

ning Eriklassi

koolimööbli soetamine

ja

ehitamine

Vastutaja(d)
rahunemisruumi Direktor, majandusjuht
ning

Tähtaeg
15. september

mööbli

soetamine (SA Innove projekti
raames)
Liikumist soodustavate vahendite soetamine ja Tasakaalurada staadionile (SA Direktor
paigaldus

15. detsember

Innove projekti raames)
Skatepargi

paigaldamine Vallavalitsus

15. detsember

staadionile (Leader-i projekti
raames)
Staadioni

teise

etapi Vallavalitsus

15. detsember

lõpetamine

Õppenõukogu tööplaan 2020/2021. õppeaastal
*6. oktoober 2020 - Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppekava lisa Loovtööd muutmine
*8. juuni 2021 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine.
*15. juuni - Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine. Õpilaste tunnustamine.
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*30. august - 2020/21. õa õppe- ja kasvatustulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine. 2021/22. õa üldtööplaani kinnitamine.

2020/2021. õppeaasta trimestrite ajad on järgmised:
Esimene trimester on 1. september kuni 27. november 2020
Teine trimester on 30. november kuni 12 märts 2021
Kolmas trimester on 15. märts kuni 11. juuni 2021

2020/2021. õppeaasta poolaastate ajad on järgmised:
Esimene poolaasta on 1. september kuni 22. jaanuar 2021
Teine poolaasta on 25. jaanuar kuni 11. juuni 2021

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
Esimene vaheaeg 19. oktoober 2020 kuni 25. oktoober 2020
Teine vaheaeg 23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021
Kolmas vaheaeg 22. veebruar 2021 kuni 28.veebruar 2021
Neljas vaheaeg 19. aprill 2021 kuni 25. aprill 2021
Suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 14. juuni 2021 kuni 31. august 2021
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