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Üldtööplaan 2016/17 õppeaasta 

Läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul  26.08 2016 protokoll nr 2-2.2./5 

 

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 eesmärgid 

2.1. Teadmiste, õppimise ja õppija väärtustamine. 

2.2. Õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine. 

2.3. Turvalise õpikeskkonna loomine. 

2.4. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 väljatöötamine. 

2.5. Sisehindamise aruanne ja edasised parendustegevused 
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3. Õppeaasta tegevuskava 

Tegevused lähtuvad Ardu Kooli arengukavast 2014-2017: 

• Eestvedamine ja juhtimine. 

• Personalijuhtimine, sh personalivajaduse hindamine, personali värbamine, kaasamine, toetamine, arendamine, täienduskoolitus, 

hindamine ja motiveerimine. 

• Koostöö huvigruppidega, sh koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine. 

• Ressursside juhtimine, sh eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik 

majandamine ja keskkonnahoid. 

• Turvalisus, sh liikluskasvatus. 

• Õppe- ja kasvatusprotsess, sh õpilase areng, õppekava, õppekorraldus ja –meetodid. 

 

4. Tegevusvaldkondade eesmärgid 

1. Eestvedamine ja juhtimine.  

• Kooli juhtimine lähtub arengukavas püstitatud eesmärkidest  

• Sisehindamine toetab kooli arengut  

• Õpetajate  kaasatuse suurendamine koolielu puudutavate küsimuste arutamisel ja otsustamisel  

2. Personalijuhtimine.  

• Töötajate koosseis tagab kooli eesmärkide saavutamist  

• Kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud töötajatega  

• Koolitused lähtuvad  töötajate vajadustest 

• Eneseanalüüsist lähtuv enesehindamine 

• Kollektiivis on hea ja töine mikrokliima  

• Töölepingud ja tööülesannete kirjeldused on vastavuses töötajate tööülesannetega 

3. Koostöö huvigruppidega  

• Huvigrupid toetavad kooli arengut 

• Lapsevanemad on kaasatud koolielu tegemistesse . Kool on kodule partneriks 

• Vilistlased on kaasatud õppe- ja kasvatustegevusse 

• Õpilased ja õpetajad on kursis kohalike ettevõtete tegevusega  
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4. Ressursside juhtimine.  

• Koolil on eelarve, mis toetab kooli tegevust ja arengut 

• Projektides osalemine, et leida lisarahastuse võimalusi õppe mitmekesistamiseks  

• IKT riist- ja tarkvara vastavuse tagamine kooli vajadustele  

5. Turvalisus 

• Koolis on kaasaegne ja turvaline õpikeskkond 

• Õpilane mõistab ja väärtustab liiklusohutust, iseenda turvalisust ja ohutut käitumist 

6. Õppe- ja kasvatusprotsess.  

• Õppetöö vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning õppekavale 

• Kool toetab iga lapse võimetekohast arengut 

• Huvitegevus toetab õppimist  

 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Üldeesmärk: kooli töötajad osalevad planeeritud tegevuste analüüsimisel ning parendamisel 

Tegevuseesmärk tegevus Aeg vastutaja 

Õpetajate kaasatuse suurendamine  Iganädalane infovahetund pidev direktor 

koolielu puudutavate küsimuste  Laiendatud juhtkonna koosolekud kord kuus direktor 

arutamisel ja  

otsustamisel 

Jooksva informatsiooni kajastamine pidevalt õpetajate 

toas kalenderplaanis, GoogleDocsis ja töötajate 

meililisti kaudu.  

pidev Infosekretär, direktor, 

huvijuht, ainerühmade 

juhid 

 Ainerühmade töökoosolekud September-juuni ainerühmade juhid 

 Ardu Kooli arengukava 2017-2020 väljatöötamise 

töörühma moodustamine 

Oktoober direktor 

 Ardu Kooli arengukava 2017-2020 väljatöötamise 

töörühma töökoosolekud 

Oktoober-märts direktor, töörühma juht 

 Kooli dokumentatsiooni väljatöötamine ja muudatuste 

arutamine GoogleDocsis 

pidev direktor 

 2017/2018 õppeaasta eesmärkide püstitamine Mai; august direktor, ainerühmade 

juhid 
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Õppenõukogu toetab 

organisatsiooni toiminist 
 arutab läbi ja annab arvamuse kooli arengukava 

ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta; 

 kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta 

alguseks; 

 arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused 

ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete 

rakendamiseks; 

 õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli 

juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks; 

 kinnitab klassitunnistuse ja õpinguraamatu 

vormi; 

 annab arvamuse õpilasega läbiviidava 

arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra 

kohta; 

 nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste 

kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud 

juhtudel; 

 otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, 

täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes 

klassikursust kordama jätmise; 

 otsustab põhikooli lõpetamise ning 

lõputunnistuse väljaandmise; 

 otsustab õpilaste kiituskirjaga ja kiitusega 

põhikooli lõputunnistusel. 

 

Õppenõukogu 

koosolekud 

toimuvad 4 

korda aastas 

september-

august 

Õppenõukogu juhataja, 

direktor 

Sisehindamine toetab kooli 

arengut. 

Sisehindmise läbiviimine oktoober direktor, ainerühmade 

juhid; HEV koordinaator, 

huvijuht 
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 2016/2017 õppeaasta sisehindamise aruanne, 

sisehindamise alusel parendusettepanekud 

juuni direktor, ainerühmade 

juhid, HEV koordinaator, 

huvijuht 

Kooli maine kujundamine Sündmuste ja ürituste kajastamine Kose Valla Teatajas 

ja kooli kodulehel 

pidev Direktor, huvijuht, 

infosekretär 

 kooli kodulehe arendamine pidev Infosekretär, huvijuht 

 Ardu Kooli lehe väljaandmine kord kuus eesti keele õpetaja, 

infosekretär 

 

2. Personalijuhtimine 

Üldeesmärk: koolis töötab kompetentne, oma tööd väärtustav ning motiveeritud personal 

Tegevuseesmärk tegevus Aeg vastutaja 

Koolitused lähtuvad töötajate 

vajadustest 

Töötajate koolitusvajaduste hindamine ja vajalikel 

koolitustel osalemise võimaldamine 

pidev direktor 

 Tuleohutuse koolitus detsember direktor 

 Digiõppepäev kooli personalile Oktoober, märts infosekretär 

 Ühiskoolituste (ürituste) korraldamine piirkonna 

haridusasutustega 

September-

august 

direktor, huvijuht 

Töötajate koosseis tagab kooli 

eesmärkide saavutamise 

Töötajate töökoormused ja nende kinnitamine August, jaanuar direktor 

Töölepingud ja tööülesannet 

kirjeldused on vastavuses 

töötajate tööülesannetega 

Töölepingu lisade vormistamine, tööülesannete 

ülevaatamine 

September, 

jaanuar 

direktor 

Kollektiivis on hea ja töine 

mikrokliima 

Õpetajate päeva tähistamine oktoober huvijuht, direktor 

 Töötajate jõulupidu detsember huvijuht 

 Töötajate kooliaastalõpu väljasõit juuni Huvijuht, direktor 

Eneseanalüüsist lähtuv 

enesehindamine 

Õpetajate eneseanalüüs Mai, juuni õpetajad 
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 Koostöövestlused töötajatega September-

oktoober 

direktor 

 Personali rahuloluküsitluse läbiviimine ja analüüs jaanuar direktor, infosekretär 

Kõik ametikohad on täidetud 

kvalifitseeritud töötajatega 

Konkursside korraldamine vabade ametikohtade 

täitmiseks 

Juuni-august direktor 

 Kooli personalivajaduse hindamine Märts-aprill direktor 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

Üldeesmärk: kool ja huvigrupid osalevad planeeritud tegevuste analüüsimisel ning parendamisel 

Tegevuseesmärk tegevus Aeg vastutaja 

Lapsevanemad on kaasatud 

koolielu tegemistesse.  

Hoolekogu koosolekud oktoober; 

veebruar, august 

hoolekogu esimees 

Kool on kodule partneriks. Lapsevanemate rahuloluküsitlus ja selle analüüs veebruar direktor, infosekretär 

 „Õppepäev“. Kooli tutvustamine 1.klassi tulevatele 

lastele ja lapsevanematele 

mai direktor, huvijuht 

 Lastevanemate koosolek oktoober direktor 

 Lapsevanemaid on kaasatud õppetundidesse Märts-aprill klassijuhatajad 

 Tugisüsteemi töö analüüs; vanemate ja laste nõustamine veebruar, mai HEV koordinaator, 

logopeed 

 Traditsioonilised kogukonna üritused (jõulupidu; 

emadepäeva kontsert) 

detsember, mai huvijuht 

Vilistlased on kaastatud õppe- 

huvi ja kasvatustegevusse 

Tagasi kooli (tunde annavad vilistlased) aprill huvijuht 

 Ühisüritused vilistlastega (spordivõistlused) mai huvijuht 

Õpilased ja õpetajad on kursis 

kohalike ettevõtete tegevusega 

Ardu kohalike ettevõtete tutvustus; ettevõtete külastus mai huvijuht, kohalikud 

ettevõtjad 

Koostöö Kose Vallavalitsusega Osavõtt valla haridusasutuste nõupidamisetest kord kuus direktor 

 Koostöö kooli tugitöötajate ja valla sotsiaaltöötajate 

vahel. Osalemine nõustamiskomisjoni töös 

vastavalt 

vajadusele 

HEV koordinaator, 

logopeed 
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Huvigrupid toetavad kooli arengut Ardu haridusvajaduste kaardistamine oktoober direktor; Kose Volikogu 

esimees  

 Õpilasesinduse infominutid pidev huvijuht 

 Ardu Kooli arengukava 2017-2020 väljatöötamise 

töörühma moodustamine 

oktoober Lapsevanem -töörühma 

juht 

 Rahuloluküsitluste korraldamine õpilastele ja selle 

tulemuste analüüs 

november Direktor, infosekretär 

 

4. Ressursside juhtimine 

Üldeesmärk: ressursside otstarbekas juhtimine ja keskkonnateadlik haldamine 

Tegevuseesmärk Tegevus Aeg Vastutaja 

Kooli eelarve toetab kooli tegevust 

ja arengut 

Ardu Kooli 2017. aasta eelarve koostamine oktoober-

november 

direktor 

Eelarve täitmise analüüs ja kavandamine koostöös 

koolipidajaga 

detsember direktor 

Õppekirjanduse ja  lugemisvara uuendamine november-

detsember 

raamatukogutöötaja 

Aula renoveerimine; aula akende vahetamine märts-mai OÜ Kõue Varahaldus 

IKT riist- ja tarkvara vastavus 

kooli vajadustele 

WiFi vajaduste katmine september-juuni Kose Valla IT tugi 

Kooli arvutipargi kaasajastamine september-juuni  Kose Valla IT tugi 

IT arengukava ja õppekava loomine oktoober Infosekretär, direktor; 

Kose Valla IT 

spetsialistid 

Projektide kirjutamine, et leida 

lisarahastusi õppe 

mitmekesistamiseks 

Projektides osalemine (KIKas jne) pidev projektijuht 
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5. Turvalisus, sh liikluskasvatus 

Üldeesmärk: Luua õpilasele eakohane, turvaline keskkond 

Tegevuseesmärk Tegevus Aeg Vastutaja 

Õpilaste liiklusalase teadlikkuse 

tõstmine 

Teemanädal:liiklusohutus september klassijuhatajad 

Jalgrattasõidu koolitus 4.klassile september-

oktoober, aprill 

jalgrattasõidu koolitaja 

Jalgrattakoolituse eksam oktoober; aprill Liiklusamet 

Koolis on kaasaegne ja turvaline 

õpikeskkond 

Evakuatsiooniõppus  detsember direktor 

Turvalisuse seire. Riskianalüüside koostamine jaanuar töökeskkonnavolinik, 

töökeskkonnaspetsialist 

Turvalisuse seire. Enesekontrolli tuleohutusaruande 

esitamine 

märts direktor 

 

6. Õppe- ja kasvatustegevus 

Üldeesmärk: õpilased on valmis pidevaks ja elukestvaks õppeks.  

Tegevuseesmärk tegevus Aeg  vastutaja 

Kool toetab iga lapse 

võimetekohast haridust 

HEV õpilaste õppimise koordineerimine September-mai HEV koordinaator 

 Õpilaste õppeedukuse jälgimine ja vajadusel õpiabi 

osutamine 

pidev direktor 

 Õpiabisüsteemi arendamine (töö andekatega,  õpiabi, 

kõneravi, pikapäevarühmad jne) 

pidev HEV koordinaator, 

logopeed; 

aineõpetajad; 

pikapäevaõpetajad 

 Osavõtt maakondlikest aineolümpiaadidest ja -

konkurssidest 

Detsember-aprill direktor 

 Pikapäevarühma töökorralduse tõhustamine September; 

jaanuar 

direktor, hoolekogu 
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Huvitegevus toetab õppimist Huvitegevuse mitmekesistamine September-mai huvijuht 

 Kootöö tõhustamine (õpe; huvitegevus) teiste valla 

koolidega 

pidev Direktor, huvijuht, 

ainerühmade juhid 

 Spordipäev Harmi Põhikooliga September; mai Kehalise kasvatuse 

õpetaja 

 Ülekooliline mälumäng kord kuus Ajalooõpetaja, eesti 

keele õpetaja 

Õppetöö vastab PGS-le ning 

õppekavale 

Põhikooli lõpueksamid, tasemetööd, loovtööde 

kaitsmised 

Aprill-juuni direktor 

 Koolikohustuse täitmise kontrollimine pidev infosekretär 

 Ainekavade ülevaatamine; õppemeetodite valik pidev õpetajad 

 Õppetöö pidev jälgimine; kokkuvõtted õpitulemustest pidev direktor, ainerühmade 

juhid, klassijuhatajad 

 ülekoolilised ainepõhised üritused September-mai ainerühmade juhid 

Karjäärinõustamine aitab õpilasel 

omandada teadmisi iseendast, 

töömaailmast, elukutsetest ja 

õppimisvõimalustest 

8.-9.klassi õpilaste karjäärinõustamine (vestlused, 

testid) 

Veebruar-mai Huvijuht, lõpuklassi 

juhataja, 

karjäärinõustaja 

 Kohtumised vilistlastega kui erinevate elukutsete 

esindajatega 

Märts; mai huvijuht 

 „Lahtiste uste päeval osalemine“ Märts-aprill Lõpuklassi 

klassijuhataja 

 


