Viljandi Kesklinna kooli üldtööplaan 2020/2021 õ-a.
Kooli põhiväärtused:


Hoolivus

Märkame ja toetame üksteist õppimises, õpetamises ja oma ettevõtmistes. Austame nii
iseennast, teisi kui ümbritsevat keskkonda. Arvestame erinevaid arvamusi, vaatenurki ja
eripärasid.
 Koostöö
Koostöö on oluline nii õppimisel kui ka töötamisel erinevate inimeste ja gruppidega. Meie
tegevus põhineb vastastikusel usaldusel. Me tahame ja julgeme märgata probleeme ning
neid lahendada. Anname ja ootame toetavat tagasisidet. Eduka õppe ja kasvatuse huvides
oleme valmis koostööks kõigi osapooltega: õpilased, õpetajad, lapsevanemad, teised
koolid ja välispartnerid.
 Loovus
Oleme avatud uuele. Julgeme katsetada ja eksida. Oleme paindlikud õppimises ja
tegutsemises, innustame loovat mõtlemist.
 Vastutus
Igaühe vastutus algab iseendast. Oskame püstitada eesmärke ja saavutada soovitud
tulemusi. Otsime lahendusi erinevatele olukordadele ja väljakutsetele. Mõistame tegude
seotust tagajärgede ja vastutusega, julgeme sekkuda. Töökus on edukuse alus ja
võimaldab saavutada parima õpitulemuse.

2020/2021 õppeaasta eesmärgid:
 Koolis on koostöine koolikultuur (suhtlemine, eesmärgipärasus,
lojaalsus).
 Õppe- ja kasvatustöö lähtub kaasaegsest õpikäsitusest ning toetab iga
õppija arengut.
 E- ja põimõppe võimaluste paindlik ja laialdasem rakendamine
õppetegevuse korraldamisel ja läbiviimisel.
 Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine ja kokkulepitud ekeskkondade süsteemne rakendamine.
 Väärtushinnangute kujundamine kõigi õppeainete ja tegevuste kaudu.
 Tervisliku eluviisi propageerimine ja tähtsustamine kõikides
ettevõtmistes.

Tegevusvaldkond: Eestvedamine ja juhtimine
1.
2.
3.
4.
5.

2020/2021 üldtööplaani rakendamine.
Eestvedamine ja koostöö parandamine kõigi liikmete vahel.
Sisehindamise läbiviimine ja uute eesmärkide läbirääkimine.
Arengukava 2021-2024 koostamine.
Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele (õppekava,
hindamisjuhend, kodukord).

Õppenõukogu koosolekud
Tegevused
Uue õppeaasta eesmärkide ja tegevuste
tutvustamine.

Tähtaeg
28. august 2020
10.00

Vastutaja
Direktor
Valdkonna juhid
Huvijuhid

I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste
analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel
mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele
tugimeetmete rakendamine.
Ülevaade distantsõppe tulemustest.

02. detsember 2020,
14.30

direktor,
õppejuhid

II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste
analüüsimine ja ettepanekute tegemine
lahendusteks. Huvitegevuse analüüs. Kokkuvõte
abiõpetajate rakendamisest ja tulemuslikkusest
õppetöös.
2019/2020 õ.-a. õppe- ja kasvatustegevuste
tulemuste analüüs ja kokkuvõtete tegemine
sisehindamisest. Õpilaste tunnustamine õppeaasta
lõpul.
Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendava
õppetöö rakendamine. Õpilaste tunnustamine
õppeaasta lõpul.
Ettepanekud uue õppeaasta õppe ja
kasvatustegevuse parendamiseks.
Kokkuvõtted põhikooli lõpetamisest.
Kooli järgmise õppeaasta üldtööplaani
läbiarutamine ja kinnitamine, muud dokumendid.

09.märts, 2021
14.15

klassijuhatajad,
õppejuhid

03 juuni 2021, 13.30

direktor,
valdkondade juhid,
õppejuhid

15 juuni, 2021 13.00

Lõpuklasside
lõpetajad,
aineõpetajad,
valdkondade juhid
juhtkond,
ainevaldkondade,
juhid

30.august 2021, 10.00

Juhtkonna nõupidamised
Tegevused
Kooli üldtööplaani täiendamine ja parandamine.

Tähtaeg
September 2020

Vastutaja
juhtkond

Õppeaasta sisehindamise aruande läbiarutamine ja
uute tegevuste kinnitamine
Kooli tegevuse detailne planeerimine ja
läbiarutamine ning vastutajate määramine
Kooli dokumentatsiooni korrastamine
(tunnustamine, hindamisjuhend, tööohutus).
Hariduspeeglis kavandatu elluviimise hindamine

September 2020

juhtkond

iganädalaselt

huvijuhid,
õppejuhid
õppejuhid

Sisehindamise läbiviimine.

Mai- september 2020

Arenguvestluste läbiviimine töötajatega.
Info ja tegevuste koordineerimine.
Õpilaste arenguvajadustega arvestamine
loodusainete tundides.
Kaadrivajaduse analüüs.

Juuni-august 2020
Igakuiselt
Veebruar 2021

haridustehnoloog ja
digikomisjon
juhtkond,
ainevaldkondade
juhid
juhtkond
juhtkond
juhtkond

Aprill 2021

juhtkond

Tähtaeg
September 2020
Osaliselt digitaalselt

Vastutaja
õppejuht,
klassijuhatajad

märts
2021
jaanuar 2021

Töö lastevanematega
Tegevused
Klasside lastevanemate koosolekud.

Kooli lastevanemate üldkoosolek (ülevaade aasta
eesmärkidest,
Lastevanemate foorum (õppekava arendus ja
koolivormi kehtestamine).
Lahtised tunnid, ühisüritused, kohtumised,
külalisesinejad.(tagasi kooli tunnid, vilistlased
aastapäeval kooli)
Kogukonna ja perepäev

Direktor
12. november,
digitaalselt
Aprill 2021

direktor

Dets. 2020 märts 2021 Õpetajad, huvijuhid

Aprill, 2021

Huvijuhid,
huvikool,
Juhtkond, õpetajad

Personalijuhtimine
1. Vajaduspõhine koolitus, õpetajate arengustrateegijate väljatöötamine

2.
3.
4.
5.
6.

Töötajate rahuloluküsitlus
Tundide külastus
Töötajate eneseanalüüs.
Personali vajaduse hindamine ja värbamine. Sihtotsingu rakendamine.
Koostöine õppimine

Tegevused
Töölepingute uuendamine.
Koolitused
 Positiivne koostöökultuur koolis.
 Erivajadustega laste toetamine
õppeprotsessis,
 Digirakenduste kasutamine õppeprotsessis




Kooli arengumeeskonnaga koostöös uute
oskuste õppimine
Õpikogukonna kujundamine

Tähtaeg
september 2020

Vastutaja
direktor

24.august 2020
24 august 2020

direktor
K. Männik

september 2020, mai
2021

haridustehnoloog
juhtkond

Jaanuar 2020detsember 2020
veebruar 2021

Kooli meeskond

oktoober 2020

Juhtkond,
töötubade
juhendajad
õpetajad

 Üldtugi õppeprotsessis
 Toetusvajaduse märkamine
Koostöö ja ühistunde arendamine.
Õpetajate päeva tähistamine aktusega ja ühise
tordilauaga.
3 kooli võistlus võrkpallis

04. november
11. november
5 oktoober 2020

Kõik õpetajad
Juhtkond
õpetajad
juhtkond

Kooli aastapäeva ja jõulude tähistamine (Kopra
talus)
Õpetajate teatrifestivalil osalemine.

18 detsember 2020



Koostöine õppimine ja kogemuste
jagamine õpitubades.
Arengukava koolitus kogu meeskonnale

Hetkel edasilükatud

Õpetajatele sportlike ühistreeningute
korraldamine
Aasta õpetajate valimine

Kuupäev pole
selgunud
Oktoober-mai 20202021
September 2020-juuni
2021
Märts-aprill 2021

Ühine õppeaasta lõpetamine.

juuni 2021

Tundide külastused kindlal päeval

kehalise kasvatuse
ainevaldkond
juhtkond,
K. Asu
K. Orobko
õpetajad
Jaak Luhakooder
Kõik võivad
esitada
juhtkond

Töötajate ja juhtkonna eneseanalüüsi
koostamine.
Kooliarendusteemadega tegelemine õpetajate
arendusrühmas.
Aasta kolleegi valimine.
Tegevusvaldkond: Ressursside juhtimine
1.
2.
3.
4.
5.

mai-juuni 2021

õpetajad, juhtkond

3-4 teemat aastas

Juhtkond

mai 2020

juhtkond

Kooli arengukava täitmine ja seire.
Kooli eelarve täitmine ja seire.
Mööbli ja õppevahendite korrashoiu tagamine.
Füüsilise õpikeskkonna parendamine vastavalt õppekava nõuetele.
Kooli ruumides ja territooriumil ohutu ja turvalise keskkonna loomine.

Tegevused
Vajalike ressursside kavandamine 2021
a. eelarves.

Tähtaeg
20. september
2020

Vastutaja
valdkondade juhid, juhtkond

Arengukava ja eelarve täitmise seire.

30. september
2020-august
2021
jaanuar, juuni
2021

direktor

Õppekava täitmiseks vajalike vahendite
hankimine.
IKT vahendite hankimine digioskuste
arendamiseks.
Kooli veebilehe muutmine telefonides
kasutamissõbralikuks.
Töökeskkonna nõukogu ülevaade
ohutusest koolis.
Töötervishoiu läbivaatused uutele
töötajatele.

veebruar 2021,
september 2020
Märts-august
2021
2020

ainevaldkonna juhid,
haldusjuht
IT-juht, haridustehnoloogid,
direktor
juhtkond, IT-juht

november 2020,
aprill 2021
august 2021

töökeskkonna nõukogu

Kriisimeeskonna ettepanekud
kriisiplaani täiustamiseks ja väljaõppeks.
Stuudiumi täiendamine lähtuvalt
vajadustest.
2021 aasta hankeplaani koostamine.
Erinevates projektides osalemine.(KIK,
LTT, eriv. laste projekt, noortevahetuse
projekt )

september 2020

kriisikomisjon, direktor

september 2020
juuni 2021
jaanuar 2021
september 2020juuni 2021

juhtkond, stuudiumi
administraator
haldusjuht
,Elina Tirgo, õpetajad

Koolihoone ja vahendite korrashoiu
ülevaatus.

haldusjuht

Tööohutuse spetsialist

Õuesõppe ja koolikeskkonna nutikamaks Jaanuar-juuni
muutmine. Õuesõppe võimaluste
2021
parandamine.

Õppejuhid, direktor,
õpilasomavalitsus,haldusjuht

Tegevusvaldkond: Koostöö huvigruppidega
1.
2.
3.
4.

Huvigruppide kaasamine erinevatesse kooli tegemistesse mitmekesiste ürituste kaudu.
Kogu kooli ja kogukonna ühisürituse korraldamine.
Õpilasesinduse loomine ja töö koordineerimine.
Koostöö õpilasesinduse, lastevanemate ja hoolekoguga.

Tegevused
Ühiste tegevuste kavandamine hoolekogu ja
lastevanematega.
Hoolekogu koosolekud:
 arvamuse avaldamine eelarve projekti
eelnõule;
 arvamuse avaldamine õppeaasta
tegevustele.
 Sisehindamise ja arengukava kohta
arvamuse avaldamine
Õpilasesinduse moodustamine ja töö
juhendamine ning koordineerimine . Aasta
tegevuste kavandamine.
Koostöö Viljandi linna lasteaedadega.
Koostöö tundide läbiviimine ja kooltöö
tuvustamine lasteaia lastele.

Tähtaeg
september 20202021

Vastutaja
direktor
hoolekogu esimees

September-mai
2020-2021

september 2020juuni 2021

huvijuhid

oktoober 2020juuni 2021

õppejuht ja 4. klasside
õpetajad

1. klassi tulevate laste ja vanemate tutvumine
kooliga. Perevestluste läbiviimine.
Kooli kodulehe uuendamine nutivahenditega
paremaks kasutamiseks, koolielu kajastava
info pidev uuendamine.
Kooli sööklaga koostöö korraldamine ja
hinnang õpilaste toitlustamisele.

Mai-august 2021

Õppejuht, õpetajad

september 2020august 2021

IT juht

november 2020
mai 2021

Pereürituste korraldamine (isade- ja
emadepäev).
Huvigruppide kaasamine koolielu
traditsioonilistele üritustele.
Klassijuhatajate arenguvestlused õpilaste ja
lastevanematega.
Klasside lastevanemate koosolekud.

Edasilükatud

juhtkond,
tervisenõukogu
(TEK)
huvijuhid

jaanuar 2021juuni 2021
jaanuar –juuni
2021
september 2020

huvijuhid
klassijuhatajad
klassijuhatajad

Erinevate koostööprojektide loomine ja
arendamine.
Info edastamine
 Iganädalaselt toimub oluliste teadete
edastamine ja kiireloomuliste probleemide
arutelu;
 Info stendile;
 meili ja Stuudiumi teel.
Töötukassaga õpilaste karjäärinõustamise
aaastase tööplaani koostamine ja tegevuste
läbiviimine, 7-9 kl

september 2020august 2021
september 2020august 2021

juhtkond, õpetajad,
huvijuhid
juhtkond, õpetajad,
huvijuhid,
tugispetsialistid

September-mai
2020-2021

E. Tirgo

Tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatusprotsess
1. Iga õppija igakülgset arengut toetava, koostööoskusi ning ettevõtlikkust arendava
õpikeskonna loomine.
2. Õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks, võistlusteks, konkurssideks, ülevaatusteks.
3. Väärtushinnangute kujundamine kõigi õppeainete ja tegevuste kaudu.
4. Ainetevahelise koostöö tugevdamine.
Tegevused
Kooli päevakava koostamine, kinnitamine
(tunniplaan, ringide ja pikapäevarühmade
plaan, õpetajate konsultatsioonide ning
korrapidamise graafik).
Õpetajate töökavade koostamine ja
esitamine (Stuudiumisse).
Valikkursuste rakendamine 3. klassis
4 klassis ettevõtlusõppe ja
programmeerimise valikkursuste
rakendamine
Loovtööde juhendamise ja karjäärikursuse
sisseviimine 8. klassis
Õpilaste toetamine, hariduslike erivajaduste
väljaselgitamine ja andekate õpilastega
tegelemine (sh toetav hindamine).
Õppijat toetava hindamissüsteemi
täiendamine.
Tugisüsteemide rakendamine ja vanemate
ning õpilaste nõustamine.
Turvalise vaimse ja füüsiline õpikeskkonna
kujundamine.

Tähtaeg
september 2020,
jaanuar 2021

Vastutaja
direktor
õppejuhid
E. Tirgo

september 2020,
jaanuar 2021
September 2020juuni 2021
September 2020juuni-2021

õppejuhid

September 2020jaanuar 2021
september 2020juuni 2021

õpetajad

Veebruar 2021
september 2020juuni 2021
september 2020juuni 2021

Õppejuhid, kursuste
juhendajad
Õpetajad

HEV-koordinaatorid,
aine- ja
klassiõpetajad,õppejuhid
juhtkond, õpetajad,
õpilasesindus
HEV-koordinaatorid
juhtkond, õpetajad

Ennetustöö koolikiusamise vähendamiseks,
osalemine projektis KIVA. Klassi
„muresõelade“ moodustamine.
Huviringide töö korraldamine ja seire.
Olümpiaadidel ja võistlustel osalevate
õpilaste ettevalmistamine ja osavõtu
koordineerimine. Kooli aineolümpiaadide
läbiviimine. Treeninglaagrite korraldamine
Projektide läbiviimine üldpädevuste
arendamiseks.(KIK, Loodusainete ja
kaasava hariduse projekt)
Kooli esindanud õpilaste, nende vanemate
ja juhendajate tunnustamine tänuüritusel.
Taseme- ja loovtööde läbiviimine ja analüüs

Põhikooli lõpueksamite valikud,
lõpueksamite tulemuste analüüs ja 8.
klassi üleminekueksami tulemuste analüüs.
Õpilaste tagasiside, rahuloluküsitlus.
Õppetegevuse analüüs.
Tervislike eluviiside väärtustamine.
Helkuri kasutamise kontroll.
Liikluskasvatus: jalgratturikoolitus ja eksam.

september 2020juuni 2021
september 2020juuni 2021
september 2020mai 2021

KIVA-meeskond,
1.-6. klassi
klassijuhatajad
E. Tirgo
aineõpetajad

august 2020 juuni 2021

aineõpetajad, huvijuhid,
õppejuhid

27 mai 2021

direktor, õppejuhid

mai 2021

õppejuhid, aineõpetajad

veebruar, juuni
2021

õppejuht, aineõpetajad

aprill 2021
august 2021
september 2020juuni 2021
november 2020

juhtkond
juhtkond
TEK-nõukogu,
klassijuhatajad
TEK-nõukogu,
õpilasesindus
jalgratturi juhiloa
koolitajad, E. Tirgo

märts-juuni 2021

