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Üldtööplaan 2018/19 õppeaasta 

Läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul 28.08.2018 protokoll nr 2-2.2/4 

Kinnitatud Ardu Kooli direktori käskkirjaga nr 66   29.08.2018 

 

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. Interaktiivse õpikeskkonna loomine. 

 

3. Õppeaasta tegevuskava 

Tegevused lähtuvad Ardu Kooli arengukavast 2017-2020 

Eestvedamine ja juhtimine 

Personalijuhtimine, sh personalivajaduse hindamine, personali värbamine, kaasamine, toetamine, 

arendamine, täienduskoolitus, hindamine ja motiveerimine 
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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 

Eestvedamine ja juhtimine.  

Kooli juhtimine lähtub arengukavas püstitatud eesmärkidest  

Sisehindamine toetab kooli arengut  

Õpetajate  kaasatuse suurendamine koolielu puudutavate küsimuste arutamisel ja otsustamisel  

 

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 

 

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  

 

Ressursside juhtimine.  

Koolil on eelarve, mis toetab kooli tegevust ja arengut 
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Projektide kirjutamine, et leida lisarahastuse võimalusi õppe mitmekesistamiseks  

IKT riist- ja tarkvara vastavus kooli vajadustele  

 

Turvalisus 

Koolis on kaasaegne ja turvaline õpikeskkond 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess.  

Õppetöö vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning õppekavale 

Ardu Kool on kogukonnakool, mis lähtub oma õpetamisel printsiibist, et iga õpilane saaks tugeva 

põhihariduse oma kodulähedasest koolist. 

Kool toetab iga lapse võimetekohast arengut 

Huvitegevus toetab õppimist  

 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Aeg tegevus vastutaja 
pidev Iganädalane infovahetund Ülle Pässa 
pidev Jooksva  informatsiooni kajastamine pidevalt 

õpetajate toas kalenderplaanis ja töötajate  

meililisti kaudu.  

 

Egle Tänav; Ülle Pässa; Riina 

Ridala; ainerühmade juhid 

september Õpilasesindusse uute õpilaste valimine Ülle Pässa; Riina Ridala 
September-juu

ni 
Ainerühmade töökoosolekud Ainerühmade juhid 

Juuni  2018/2019 õppeaasta sisehindamise aruanne Ülle Pässa; Riina Ridala; 

ainekomisjonide juhid 
Mai; august 2019/2020 õppeaasta eesmärkide püstitamine Ülle Pässa; ainerühmade juhid 
   
 

2. Personalijuhtimine 

Aeg tegevus vastutaja 
pidev Töötajate koolitusvajaduste hindamine ja 

vajalikel koolitustel osalemise võimaldamine 
Ülle Pässa 

August, 

jaanuar 
Töötajate töökoormused ja nende kinnitamine Ülle Pässa 

September-aug

ust 
Ühiskoolituste (ürituste) korraldamine 

piirkonna haridusasutustega 
Ülle Pässa, Riina Ridala 

oktoober Õpetajate päeva tähistamine Riina Ridala; Ülle Pässa 
detsember Tuleohutuse koolitus Ülle Pässa; Priit Jõgisoo 
detsember Töötajate jõulupidu Riina Ridala 
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September-okt

oober 
Koostöövestlused töötajatega Ülle Pässa 

jaanuar Personali rahuloluküsitluse läbiviimine ja 

analüüs 
Ülle Pässa; Egle Tänav 

Oktoober, 

märts 
Digiõppepäev Egle Tänav 

Märts-aprill Kooli personalivajaduse hindamine Ülle Pässa 
juuni Töötajate kooliaastalõpu väljasõit Riina Ridala; Tiiu Lõoke 
Mai, juuni Õpetajate eneseanalüüs õpetajad 
Juuni-august Konkursside korraldamine vabade ametikohtade 

täitmiseks 
Ülle Pässa 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

Aeg tegevus vastutaja 
pidev Õpilasesinduse infominutid Riina Ridala 
September; 

november;  

Märts; 

mai 

 

Hoolekogu koosolekud  

Oktoober Lastevanemate koosolek Ülle Pässa 
veebruar Tugisüsteemi töö analüüs; vanemate ja laste 

nõustamine 
Kadi Koppel; Tiiu Lõoke 

mai „Õppepäev“. Kooli tutvustamine 1.klassi 

tulevatele lastele ja lapsevanematele 
Riina Ridala; Ülle Pässa 

aprill Tagasi kooli (tunde annavad vilistlased) Riina Ridala 
mai Ardu kohalike ettevõtete tutvustus; ettevõtete 

külastus 
Riina Ridala; Rein Hordo 

Detsember; 

mai 
Traditsioonilised kogukonna üritused 

(jõulupidu; emadepäeva kontsert) 
Riina Ridala 

 

4. Ressursside juhtimine 

Aeg tegevus vastutaja 
Oktoober-nove

mber 
Ardu Kooli 2019. aasta eelarve koostamine Ülle Pässa, Rein Hordo, Riina 

Ridala 
detsember Eelarve täitmise analüüs ja kavandamine 

koostöös koolipidajaga 
Ülle Pässa 

September-juu

ni  
WiFi võrgu ehitamine Ott Kärner 

september-juu

ni  
Kooli arvutipargi kaasajastamine Ott Kärner 

Märts-mai Aula renoveerimine; aula akende vahetamine Rein Hordo 
Juuni-august Klasside põrandakatete vahetus Rein Hordo 
Detsember-mä

rts 
Evakuatsiooniõppus koostöös päästeameti, 

politseiga 
Ülle Pässa 

pidev Kooli tegevuse kajastamine veebi kaudu, kooli 

veebilehe arendamine 
Egle Tänav 
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November-det

sember 
Õppekirjanduse ja  lugemisvara uuendamine Sirje Sillaste 

 

5. Turvalisus, sh liikluskasvatus 

Aeg tegevus vastutaja 
september Teemanädal:liiklusohutus klassijuhatajad 
detsember Ülekooliline tuletõrjeõppus Priit Jõgisoo; Ülle Pässa 
jaanuar Turvalisuse seire. Riskianalüüside koostamine Ülle Pässa; Pille Piirsalu 
   
 

6. Õppe- ja kasvatustegevus 

Aeg  tegevus vastutaja 
September-ma

i 
HEV õpilaste õppimise koordineerimine Tiiu Lõoke 

September-ma

i 
Klasside projektitööd; esitlused õpetajad 

September-ma

i 
Huvitegevuse mitmekesistamine Riina Ridala 

pidev Kootöö tõhustamine (õpe; huvitegevus) teiste 

valla koolidega 
Ülle Pässa; Riina Ridala; 

ainerühmade juhid 
September; 

mai 
Spordipäev Regina Reiljan 

Jaanuar-aprill Osavõtt maakondlikest aineolümpiaadidest ja 

-konkurssidest 
Ülle Pässa 

Aprill-juuni Põhikooli lõpueksamid, tasemetööd, loovtööde 

kaitsmised 
Ülle Pässa 

September-ma

i 
Ainerühmade ülekoolilised üritused Ainerühmade juhid 

september Klasside pildistamine Egle Tänav 
pidev Koolikohustuse täitmise kontrollimine Egle Tänav 
pidev Õpilaste õppeedukuse jälgimine ja vajadusel 

õpiabi osutamine 
Ülle Pässa 

pidev Õpiabisüsteemi arendamine (töö andekatega,  

õpiabi, kõneravi, pikapäevarühmad jne) 
Kadi Koppel; aineõpetajad; 

pikapäevaõpetajad 
September; 

jaanuar 
Pikapäevarühma töökorralduse tõhustamine Ülle Pässa 

September-aug

ust 
Õppenõukogu koosolekud 

Ardu Kooli õppenõukogu toimumisajad 

2018/2019 õppeaastal 

18. september 2018 

6. juuni 2019 

18. juuni 2019 

28. august 2019 

 

Ülle Pässa 

 


