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KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2022./2023. ÕA. 
 

Kinnitatud 29.08.2022. a õppenõukogu otsusega nr 7-2/21 

 

I. Üldsätted 

 

Kooli üldtööplaan on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 70 lõike 1 punkti 1 kohaselt kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument.  

 

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes 

dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord § 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 

üldtööplaan vormistatakse alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse 

ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Üldtööplaani täitmise kindlustab kooli direktor ning 

üldtööplaani säilitatakse kolm aastat 

 

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 1 lõike 2 

kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis määrata enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks 

õppeaastaks. 

 

Kooli üldtööplaan tuleb vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrusele nr 44 Kooli 

õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 punktile 2 kinnitada õppenõukogul iga õppeaasta alguseks.   

 

 

II. Õppeaasta tegevuskava 

 

1. tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 

 

Tegevused Alltegevused  Tähtaeg Vastutav isik Kaasatud isikud 

Koolidokumentatsi

ooni koostamine, 

uuendamine ja 

täiendamine 

Alustpanevate 

dokumentide 

korrigeerimine või 

uuendamine 

(ametijuhendid, 

põhimäärus) 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Töörühm 

Kooli teiste 

dokumentide muutmine 

seadusandlikest aktidest 

ja kooli huvidest 

lähtuvalt  

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  Töörühm 

Personali hõivatuse 

küsimuste lahendamine 

Detsember, 

juuni 

Direktor  

Arengukava Arengukava täitmise 

korraldamine, jälgimine 

ja analüüsimine 

(arengukava on igal 

aastal analüüsitud ning 

sisehindamise tulemuste 

Veebruar 2023 Direktor Kooli töötajad 



 2 

alusel täiendatud) 

Arengukava 

täiendamine 

Vajadusel  Direktor Õppenõukogu 

Hoolekogu 

Õpilasesindus  

Sisehindamine Sisehindamise 

läbiviimine  

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  Kooli töötajad 

Sisehindamise aruande 

koostamine 

August 2023 Direktor  

Üldtööplaan Üldtööplaani 

elluviimise analüüs ja 

õppeaasta kokkuvõtte 

koostamine  

August 2023 Direktor Ainekomisjonid, 

majandusalajuhat

aja 

2023/2024. õppeaasta 

üldtööplaani 

koostamine ja 

kinnitamine 

August 2023 Direktor Õppenõukogu 

liikmed 

Sisekontroll Kooli sisekontrolli kava 

koostamine ja 

läbiviimine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  HEV 

koordinaator, 

keelekümbluse 

kordinaator, 

ainekomisjonide 

esimehed 

Kodukord Kooli kodukorra 

analüüs ja 

täiendamine 

Vajadusel  Direktor Õppenõukogu 

Hoolekogu 

Õpilasesindus 

EHIS Õpilaste nimekirjade 

koostamine ja EHISe 

registri täitmine 

Õppeaasta 

jooksul  

Sekretär   

EHISes pedagoogilise 

registri täitmine 

September 2022, 

Jaanuar 2023 

Direktor   

Väärtuskasvatus Kooli põhiväärtuste ja 

traditsioonide toetamine 

ja arendamine 

 

Õppeaasta 

jooksul 

Huvijuht Kõik töötajad 

Turvalisus Turvalise vaimse, 

füüsilise ja sotsiaalse 

koolikliima tagamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Pedagoogid,  

majandusalajuhat

aja 

Kooli omapära 

säilitamine  

Kooli positiivse maine 

kujundamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Kõik töötajad 

 

2. tegevusvaldkond: personalijuhtimine  

 

Tegevused Alltegevused  Tähtaeg Vastutav isik Kaasatud isikud 

Personali vajaduste 

hindamine ja 

personali 

värbamine 

Personali vajaduste 

analüüs ja personali 

planeerimine 

Detsember, 

aprill, mai 

Direktor Ainekomisjonide 

esimehed, 

majandusalajuhataj

a 

Vaba ametikoha täitmise 

konkursi läbiviimine 

Vajadusel  Direktor  

Töölepingute Vastavalt Direktor  
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uuendamine ja 

sõlmimine  

vajadusele 

Kooli uute töötajatega 

töölepingute sõlmimine 

September 2022; 

vastavalt 

vajadusele  

Direktor   

Tööalaste kokkulepete 

ettevalmistamine ja 

allkirjastamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  Kooli töötajad 

Personali 

hindamine 

  

Sisekontrolli kava 

ettevalmistamine ja 

rakendamine 

September 2022, 

õppeaasta 

jooksul 

Direktor Ainekomisjonide 

esimehed, HEV 

koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator 

Sisekontrolli 

läbiviimine: tundides 

meetodite kasutamine, 

õpitulemuste 

saavutamine 

kooliastmeti ja eesti 

keele oskuse 

parenemistegevuste 

kavandamine ja 

elluviimine nii õpilastel 

kui ka õpetajatel 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, eesti 

keele õpetajate ja 

keelekümblusklass

ide õpetajate 

ainekomisjonid 

Eesti keele tundides 

kommunikatiivsete 

keeleõppe meetodite 

kasutamise kontroll ja 

tundide analüüs 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, eesti 

keele õpetajate ja 

keelekümblusklass

ide õpetajate 

ainekomisjonid 

Kandidaatide esitamine 

Aasta õpetaja konkursi 

koolivoorule 

Aprill 2023 Direktor Pedagoogid, 

ametiühingu 

usaldusisik 

Aasta õpetaja konkursi 

koolivooru läbiviimine 

Aprill 2023 Direktor  Pedagoogid, 

ametiühingu 

usaldusisik 

Aasta õpetaja konkursi 

koolivooru võitja 

iseloomustuse esitamine 

ülelinnalisele Aasta 

õpetaja konkursile 

1. mai 2023 Direktor  Ainekomisjonid, 

ametiühingu 

usaldusisik 

Personali 

arendamine 

Koolituskava 

koostamine  

September 2022 Direktor   

Koolituskava 

rakendamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Õpetajad 

Koolituskava täitmise 

kontroll 

Juuni-august 

2023 

Direktor Õpetajad 

Digipädevuste 

toetamine ja arendamine  

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor IT-spetsialist, 

infojuht 

Personali riigikeele 

taseme ja 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Töötukassa 
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ainealase keeleoskuse 

tõstmine, 

inglise keele oskuse 

parandamine 

Eesti keelt valdavate ja 

eesti keeles  õpetatavate 

õpetajate ümberõppe ja 

keele valdamistaseme 

toetamine ja säilitamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

õpetajad 

Õpetajakutse, 

sotsiaalpedagoogi kutse 

ja psühholoogi kutse 

taotlemine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Õpetajad, 

sotsiaalpedagoog, 

koolipsühholoog 

Eesti keele kui võõrkeele 

metoodikaalastel 

koolitusel osalemine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Õpetajad 

Sisekoolituste 

korraldamine, kus eesti 

keele kui teise keele 

õpetajad annavad 

metoodilisi soovitusi ja 

praktilisi nõuandeid 

eestikeelse aineõpetuse 

täielikuks või osaliseks 

läbiviimiseks 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Õpetajad 

Õpetajate tundide 

planeerimisel 

metoodiline toetamine 

(toetada nii, et 

arendatakse kõiki 

osaoskuseid ning 

antakse õpilasele 

võimalus kuulata ja 

rääkida eesti keeles) 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

õpetajad 

Kolleegidega heade 

õpetamispraktikate 

jagamine ja kolleegide 

tundide külastamist 

soodustamine. 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

ainekomisjonid, 

õpetajad 

Julgustada ja toetada 

õpetajaid kasutama 

individuaalseid 

ressursse (osalema 

koolitustel, kasutama 

eestikeelset meediat), 

ületamaks keelebarjääre 

ja saavutamaks eesti 

keele oskus nõutaval 

tasemel.  

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

ainekomisjonid, 

õpetajad 

Projektide kirjutamise 

oskuse arendamine ja 

projektitegevusest 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Projektijuht, 

pedagoogid 
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aktiivne osavõtt 

Personali 

kaasamine, 

motiveerimine ja 

toetamine 

Koolitöötajatega 

arenguvestluste 

läbiviimine  

September – 

oktoober 2022 

Majandusalaju

hataja 

Koolitöötajad 

Pedagoogidega 

arenguvestluste 

läbiviimine 

(eneseanalüüsi alusel) 

Juuni – august 

2023 

Direktor Pedagoogid 

Kooli ainesektsioonide 

esimeeste määramine ja 

kinnitamine 

September 2022 Direktor Ainekomisjonid 

Kooli ainesektsioonide 

tööplaanide koostamine 

ja esitamine  

September 2022 Direktor  Ainekomisjonide 

esimehed 

Ainenädalate 

läbiviimine 

Veebruar 2023 Ainekomisjoni

de esimehed 

Ainesektsioonid, 

huvijuht 

Ainesektsioonide 

tööplaanide 

rakendamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Ainesektsiooni

d  

 

Ainesektsioonide töö 

kontroll, aruannete 

esitamine 

Detsember 2022, 

juuni 2023 

Direktor  Ainesektsioonide 

esimehed 

Õpilaste, vanemate ja 

personali rahulolu 

küsitluse läbiviimine ja 

tulemuste analüüsimine 

Mai 2023 Direktor Õpilased 

Vanemad 

Kooli töötajad 

Personali 

ametijuhendite 

uuendamine 

Vajadusel Direktor Töötajad, 

ametiühingu 

usaldusisik 

Nooremate õpetajate 

toetamine. Mentorlus 

Õppeaasta 

jooksul 

HEV 

koordinaator 

Aineõpetajad  

Uueks õppeaastaks 

õppekoormuse 

koostamine ja jaotamine 

Aprill - mai 2023 Direktor Pedagoogid 

Õpetajate ja 

õpilaste 

tunnustamise korra 

kinnitamine ja 

ürituse läbiviimine 

Õpetajate ja õpilaste 

tunnustamise korra 

kinnitamine ja ürituse 

läbiviimine 

Aprill – juuni 

2023 

Direktor Töörühm, huvijuht 

 

 

3. tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega  

 

Tegevused Alltegevused Tähtaeg Vastutav isik Kaasatud isikud 

Koostöö 

huvigruppidega 

Huvigruppidega 

koostöö 

kavandamine ja 

läbiviimine 

Juuni-august 2023 Direktor HEV koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator, 

majandusalajuhataj

a, ainekomisjonid 
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Partnerkooli 

leidmine ja 

partnerkooliga  

koostöö arendamine 

September – 

oktoober 2022 

Keelekümblus

e koordinaator 

Pedagoogid 

Välismaal 

partnerkooli 

leidmine ja koostöö 

arendamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Projektijuht Pedagoogid 

Oluliste 

huvigruppidega 

rahulolu-uuringute 

läbiviimine 

Aprill - juuni 2023 Direktor Kooli töötajad 

Rahulolu-uuringute 

tulemuste põhjal 

koostööplaani 

korrigeerimine 

Juuni-august 2023 Direktor Kooli töötajad 

Koostöö 

lasteaedadega 

Lasteaedadega 

koostöökava 

planeerimine ja 

arutamine 

August 2023 HEV 

koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator 

Ainekomisjonid 

Ühisprojektides ja -

üritustes osalemine 

Õppeaasta 

jooksul 

HEV 

koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator 

Ainekomisjonid 

Eelkooli töö 

kajastamine 

September 2022 HEV 

koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator 

Algklasside 

õpetajad ja 

aineõpetajad 

Avatud uste päeva 

läbiviimine koolis 

Detsember 2022 HEV 

koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator 

Algklasside 

õpetajad 

Lasteaedades 

ettevalmistusrühma 

tundide külastamine 

Aprill 2023 HEV 

koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator 

Algklasside 

õpetajad 

Koostöö 

lastevanematega  

Lastevanemate 

üldkoosoleku 

läbiviimine 

Oktoober 2022 Direktor Klassijuhatajad ja 

aineõpetajad 

Vanemate 

teavitamine kooli 

tegevusest ja koolis 

toimuvatest 

üritustest 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Kooli töötajad 

Koostöö 

õpilasomavalitsusega 

Õpilasomavalitsuse 

valimised 

September 2022 Direktor Viktor Šestakov, 

Anžela Lintsen, 

huvijuht 
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Õpilasomavalitsuse 

tegevuse 

planeerimine 

Oktoober 2022 Huvijuht Õpilasomavalitsus

e liikmed 

Õpilasomavalitsuse 

ümarlaud 

August 2023 Direktor Huvijuht,  

õpilasomavalitsuse 

liikmed 

Hoolekogu  Hoolekogu 

koosseisu muutmine 

Oktoober 2022 Direktor Vanemad, 

õpilasesindus 

Hoolekogu tööplaani 

koostamine ja 

kinnitamine 

August 2022 Hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu liikmed 

Hoolekogu 

koosolekute 

läbiviimine 

Õppeaasta 

jooksul 

Hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu 

liikmed, direktor 

Hoolekogu 

tegevusest ja 

hoolekogu 

koosolekutel 

vastuvõetud 

otsustest teavitamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Hoolekogu 

esimees 

Õpetajad 

Hoolekogu aruanne 

koostamine ja 

kinnitamine 

August 2023 Hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu liikmed 

Õppenõukogu Õppenõukogu 

koosolekute 

läbiviimine 

Õppeaasta 

jooksul 

Õppenõukogu 

esimees 

Õppenõukogu 

liikmed 

Kooli positiivse 

maine kujundamine 

Tihe koostöö 

meediaga ja kooli 

tegevuse kajastamine 

meedias nii 

kohalikul kui ka 

riiklikul tasemel 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Kõik töötajad 

 

4. tegevusvaldkond: ressursside juhtimine 

 

Tegevused Alltegevused Tähtaeg Vastutav isik Kaasatud isikud 

Eelarveliste 

ressursside 

juhtimine 

Eelarve täitmine, 

eelarve täitmise 

kontrolli ja analüüsi 

teostamine 

Detsember  Direktor  Hoolekogu liikmed 

Koolieelarve eelnõu 

hoolekoguga 

läbirääkimine 

Veebruar – märts 

2023 

Direktor Hoolekogu liikmed 

Inforessursside 

juhtimine 

Infosüsteemi 

efektiivsuse jälgimine 

ja arendamine eelarve 

raames või projektide 

kaudu 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor, 

majandusalaju

hataja  

Infojuht, IT-

spetsialist, 

pedagoogid 

Kooli arvutipargi 

uuendamine ja 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor, 

majandusalaju

Infojuht, IT-

spetsialist, 
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suurendamine eelarve 

raames või sihtfondide 

projektides osalemise 

kaudu 

hataja  pedagoogid 

E-kooli süsteemi 

käivitamine 

September 2022 e-Kooli 

administraator 

 

Töö süsteemiga: 

õpilaste nimekirjade 

uuendamine; 

päevikute täitmine ja 

kontroll 

Õppeaasta 

jooksul 

e-Kooli 

administraator 

Kooli pedagoogid 

Päevikute 

lukustamine, 

kloonimine; süsteemi 

korrastamine ja 

ettevalmistamine 

uueks õppeaastaks 

August 2023 e-Kooli 

administraator 

Kooli pedagoogid 

Materiaal-tehnilise 

baasi arendamine 

Kabinettide ja 

koridoride seinte 

osaline remont 

Koolivaheajad, 

vajadusel 

Direktor Majandusalajuhataj

a 

Pimendavate ruloode 

uuendamine 

Vajadusel  Direktor Majandusalajuhataj

a 

Välisfassaadi ja katuse 

remont 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Majandusalajuhataj

a 

Kooli materiaal-

tehnilise baasi kohta 

arvestuse pidamine, 

säilitamine ja 

arendamine eelarve 

raames 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Majandusalajuhataj

a 

Kooli territooriumi 

heakorrastamine ja 

piiritlemine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Majandusalajuhataj

a 

Robootikavahendite 

soetamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  

IKT vahendite 

uuendamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  

Raamatukogu 

elektroonilise kataloogi 

arendamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Raamatukogu

hoidja 

 

Kooli raamatukokku 

vajaliku 

õppekirjanduse 

soetamine, mis vastaks 

kooli õppekavale 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  Raamatukoguhoidj

a 

Kooli kodulehe 

toimetamine ja 

arendamine 

Kooli kodulehel oleva 

info täiendamine ja 

uuendamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor  Infojuht, IT 

spetsialist 

Turvalisuse Riskianalüüsi Jaanuar – Direktor Majandusalajuhataj
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tagamine läbivaatamine. veebruar 2023 a 

Järelevalve teostamine 

vägivalla ennetamiseks 

Õppeaasta 

jooksul 

HEV 

koordinaator  

Klassijuhatajad, 

tugisüsteem 

Praktiline tegevus 

ohuolukordades 

tegutsemiseks 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor, 

majandusalaju

hataja 

Kõik töötajad 

Kooli 

õppeevakueerimise 

korraldamine 

koolitunni ja vahetunni 

ajal 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor, 

majandusalaju

hataja 

Kõik töötajad 

Korrapidamine 

vahetundides 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Koolitöötajad 

 

5. tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Tegevused Alltegevused Tähtaeg Vastutav isik Kaasatud isikud 

Kooli õppekava 

uuendamine ja 

täiendamine 

Kooli õppekava 

uuendamine ja 

täiendamine vastavalt 

seadusandluse 

muudatustele ja hetkeseisu 

vajadustele 

Vajadusel  Direktor Õppenõukogu, 

õpilasesindus, 

hoolekogu 

Õpetajate töökavade 

koostamine ainekavade 

alusel 

Juuni – 

august 2022 

Direktor  Pedagoogid 

Uueks õppeaastaks 

õpetajate tööplaanide 

esitamine ja kontrollimine 

September 

2022 

IT spetsialist  Pedagoogid 

Keeleõppe 

toetamine ja 

arendamine 

Koostöö partnerkooliga 

eesti keele oskuse 

tõstmiseks (õpilaste ja 

õpetajate vahetus, 

partnerkooli 

õppeprotsessis osalemine, 

suvelaagrid) 

September 

2022 – mai 

2023 

Keelekümbluse 

koordinaator 

Pedagoogid 

Eesti keelt ja eesti keeles 

õpetatavate ainete 

kvaliteedi pidev 

monitooring ning 

õpetamise kvaliteedi 

parandamine (vastavalt 

kooli sisekontrolli plaanile) 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor, 

keelekümbluse 

koordinaator 

Pedagoogid 

Eestikeelse aineõpetusega 

kõikide klasside õpilaste 

eesti keele õpingute 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

aineõpetajad 
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toetamine, et tagada keele 

tihedam kasutamine 

praktikas. 

Õpilaste paremaks 

kaasamiseks ja 

motiveerimiseks tunni 

alguses selgete eesmärgide 

püstitamine (nt mida 

õpilased tunni lõpuks uut 

on omandanud, mida 

oskavad), õpilasi 

sissejuhatavate 

küsimustega häälestamine, 

nende eelteadmisi õpitava 

teema kohta uurimine, 

nende kogemusi ning huvi 

uurimine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

aineõpetajad 

Nõrgema keeleoskusega 

(alla B1-taseme) õpilastele 

suviseks 

enesetäiendamiseks eesti 

keeles võimaluste 

pakkumine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

HEV 

koordinaator, 

aineõpetajad 

Koolisiseste eestikeelsete 

ürituste  korraldamine ja 

eesti keele  praktiseerimine 

kooli ruumides nii 

õpilastele kui ka 

õpetajatele  

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

HEV 

koordinaator, 

aineõpetajad 

Kaasaegsete 

kommunikatsioonivormide 

leidmine, et sihipäraselt 

kommunikeerida 

lastevanematele ja 

õpilastele eesti keele õppe 

vajalikkust ja kooli 

eestikeelse õppe võimalusi 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

HEV 

koordinaator, 

aineõpetajad 

Ukrainast tulnud õpilaste 

toetamine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Keelekümbluse 

koordinaator, 

HEV 

koordinaator, 

aineõpetajad 

Lisavõimaluste loomine 

võõrkeele oskuse toetuseks 

ja tõstmiseks  – keeleringid, 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor, 

projektijuht 

Pedagoogid  
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õpilasvahetus, projektid 

Inglise keele õpetamise 

kvaliteedi pidev 

monitooring ning 

õpetamise kvaliteedi 

parandamine (vastavalt 

kooli sisekontrolli plaanile) 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Pedagoogid 

Kooli positiivse 

maine säilitamine 

ning kooli 

stabiilne 

komplekteerimine 

Eelkooli tegevus September 

2022 – 

aprill 2023 

Direktor Pedagoogid 

1. ja 10. klasside 

komplekteerimine 

Juuni – 

august 2023 

Direktor Klassijuhatajad 

Teiste klasside 

komplekteerimine ja 

klasside täituvuse 

piirnormi jälgimine 

Õppeaasta 

jooksul 

Direktor Klassijuhatajad 

Õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

planeerimine 

Õppeedukuse analüüs 

veerandite ja õppeaasta 

tulemuste lõikes 

Oktoober, 

Detsember, 

Märts, 

Juuni, 

August 

HEV koordinaator, 

keelekümbluse 

koordinaator, 

tugisüsteem   

Pedagoogid 

Lõpetajate edasise 

tegevuse kohta andmete 

kogumine ja analüüs 

August 

2023 

Direktor  Klassijuhatajad 

Kooli uurimistegevuse 

kava koostamine ja 

kinnitamine 

September 

2022 

Direktor, 

personalispetsialist 

Uurimistööde, 

praktiliste tööde ja 

loovtööde 

juhendajad 

Õpilastööde teemade ja 

juhendajate nimekirja 

kinnitamine 

September 

– oktoober 

2021  

Direktor Uurimistööde, 

praktiliste tööde ja 

loovtööde 

juhendajad 

Kooli õpilaskonverentsi 

läbiviimine 

September 

– oktoober 

2022 

Töörühm Pedagoogid, 

õpilased 

Osalemine ülelinnalisel 

õpilaskonverentsil 

Oktoober 

2022 

Uurimistööde, 

praktiliste tööde ja 

loovtööde 

juhendajad 

Pedagoogid, 

õpilased 

Loovtööde, praktiliste 

tööde ja uurimistööde 

kaitsmine 

Mai-juuni 

2022 

Direktori 

käskkirjaga 

kinnitatud 

komisjon 

Direktori 

käskkirjaga 

kinnitatud 

eksamikomisjon 

Traditsiooniliste 

kooliürituste läbiviimine 

Õppeaasta 

jooksul 

Huvijuht  

Töö HEV-

õpilastega 

Töö andekate õpilastega 

kooli õppetegevuse, 

klassivälise tegevuse, 

olümpiaadidel ja 

Õppeaasta 

jooksul 

HEV koordinaator  Pedagoogid, 

huvijuht 
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õppevõistlustel osalemise 

kaudu  

Eri- ja tõhustatud tugi 

vajavate õpilaste toetamine 

vastavalt vajadusele 

(eripedagoogiline abi, 

logopeediline abi, 

psühholoogiline abi,  

sotsiaalpedagoogi abi, 

koduõpe, individuaalne 

õppekava, õppeabirühm) 

Õppeaasta 

jooksul 

HEV koordinaator  Aineõpetajad, 

tugisüsteem 

Logopeedilist abi ja 

parandusõpet vajavate 

õpilaste nimekirjade 

koostamine ja vajaliku 

dokumentatsiooni 

vormistamine 

September 

2022 

Direktor HEV 

koordinaator, 

Tugisüsteem, 

klassijuhatajad 

Sotsiaalpedagoogi, 

eripedagoogi ja 

psühholoogi abi vajavate 

õpilaste nimekirjade 

koostamine ja vajaliku 

dokumentatsiooni 

vormistamine 

September 

2022 

Direktor HEV 

koordinaator, 

Tugisüsteem, 

klassijuhatajad 

Õpilastele abi osutamine 

õpiedukusele ja 

koolikohustuse täitmisele 

negatiivselt mõjuvate 

põhjuste kõrvaldamiseks 

Õppeaasta 

jooksul 

HEV koordinaator Tugisüsteem,  

aineõpetajad 

Õpijõudluse toetamine  

individuaalset õpet 

rakendades 

Õppeaasta 

jooksul 

HEV koordinaator Tugisüsteem, 

aineõpetajad 

Riigi- ja 

koolieksamid 

Eksamitele registreerimine  Detsember 

2022 – 

jaanuar 

2023 

Direktor Õpilased 

Eksamikomisjonide 

määramine ja kinnitamine 

Veebruar 

2023 

Direktor  Pedagoogid 

Proovieksamite läbiviimine 

ja tulemuste analüüs 

Detsember 

2022 – 

märts 2023 

Ainekomisjonide 

esimehed 

Pedagoogid 

Riigieksamite läbiviimine Aprill – 

juuni 2023 

Direktor Direktori 

käskkirjaga 

kinnitatud 

eksamikomisjonid 

Koolieksamite läbiviimine Mai – juuni 

2023 

Direktor Direktori 

käskkirjaga 

kinnitatud 

eksamikomisjonid 

Põhikooli lõpueksamite Mai – juuni Direktor Direktori 
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läbiviimine 2023 käskkirjaga 

kinnitatud 

eksamikomisjonid 

Lõpueksamite ja 

tasemetööde tulemuste 

analüüs ja 

parendustegevuste 

kavandamine 

Juuni – 

august 2023 

Direktor  Pedagoogid 

Projektialase 

tegevuse 

algatamine, 

käivitamine ja 

rakendamine 

Projektialase tegevuse 

algatamine 

September 

2022 

Projektijuht Pedagoogid 

Projektides osalemine Õppeaasta 

jooksul  

Projektijuht, 

huvijuht, IT 

spetsialist 

Pedagoogid 

Projektides osalemise 

kokkuvõte, analüüs ja 

jätkutegevuste 

kavandamine  

Juuni 2023 Projektijuht Pedagoogid 

 

 

 


