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Üldtööplaan 2021/22 õppeaasta 

Läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul 25.08.2021 protokoll nr 1-4/6 

 

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 Õpilaste koostööoskuste arendamine 

2.4. Turvalise õpikeskkonna kujundamine 

 

             3. Õppeaasta tegevuskava 

Tegevused lähtuvad Ardu Kooli arengukavast 2021-2026 

Kooli arengu üldised arendustegevused: 

• kindlustada jätkusuutlikkus ja õppekvaliteet 

• e-õppe kui õppevormi võimaldamine, et personaliseerida õpet ning kujundada 

ennastjuhtivat õppijat 

• kaasajastada ja mitmekesistada õpikeskkonda, tagada, et haridusasutuste õppehooned 

vastavad kaasaja nõuetele ja vajadustele 

• teadus(huvi)hariduse arendamine ja muutmine õpilastele kättesaadavamaks. 
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Kooli arengu üldiste eesmärkide täitmine peab kindlustama õpilaste elukestva jätkusuutliku 

õppe ning elus toimetuleku. 

 

 Tegevusvaldkondade eesmärgid tulenevad  Ardu Kooli arengukava strateegilistest 

eesmärkidest 
 

E1: Ardu Koolis lähtub õppetegevus nüüdisaegsest õpikäsitusest (õppetegevus). 

E2: Õppijate individuaalsed eripärad on toetatud, lõimitud on formaalne ja 

mitteformaalne õpe. 

E3: Ardu Kool on kogukonnakool, mida iseloomustab professionaalsus, avatus ja 

jätkusuutlikkus (personal). 

E4: Õpiruum võimaldab õpikäsitluse realiseerimist (keskkond). 

E5: Ardu Koolis on avatud ja koostööle suunatud juhtimine (juhtimine). 

 

 

Ardu Kooli arengukava strateegilistest eesmärkidest lähtuv  2021/2022 õppeaasta 

tegevuskava: 

 

E1: Ardu Koolis lähtub õppetegevus nüüdisaegsest õpikäsitusest (õppetegevus) 

 

Aeg  tegevus vastutaja 

September-

mai 

HEV õpilaste õppimise koordineerimine Tiiu Lõoke 

September-

mai 

Klasside projektitööd; esitlused õpetajad 

September-

mai 

Huvitegevuse mitmekesistamine Riina Ridala 

pidev Koostöö tõhustamine (õpe; huvitegevus) teiste 

valla koolidega 

Ülle Pässa; Riina Ridala; 

ainerühmade juhid 

September; 

mai 

Spordinädal, sh spordipäev Regina Reiljan; Riina Ridala 

Jaanuar-aprill Osavõtt maakondlikest aineolümpiaadidest ja -

konkurssidest 

Ülle Pässa; aineõpetajad 

Aprill-juuni Põhikooli lõpueksamid, tasemetööd, loovtööde 

kaitsmised 

Ülle Pässa 

September-

mai 

Ainerühmade ülekoolilised üritused Ainerühmade juhid 

september Klasside pildistamine Egle Tänav 

pidev Koolikohustuse täitmise kontrollimine Egle Tänav 

pidev Õpilaste õppeedukuse jälgimine ja vajadusel 

õpiabi osutamise tagamine 

Ülle Pässa; aineõpetajad 

pidev Õpiabisüsteemi arendamine (töö andekatega,  

õpiabi, kõneravi, pikapäevarühmad jne) 

Kadi Koppel; aineõpetajad; 

pikapäevaõpetajad 
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pidev Distantsõppevõimaluste mitmekesistamine Egle Tänav; Ülle Pässa, 

aineõpetajad 

September; 

jaanuar 

Pikapäevarühma töökorralduse tõhustamine Pikapäevarühma õpetajad, Ülle 

Pässa 

September-

august 

Õppenõukogu koosolekud 

Ardu Kooli õppenõukogu toimumisajad 

2021/2022 õppeaastal 

 20. september 2021 

  8. juuni 2022 

 15. juuni 2022 

 25. august 2022 

 

Ülle Pässa 

 

 

E2: Õppijate individuaalsed eripärad on toetatud, lõimitud on formaalne ja 

mitteformaalne õpe. 

Aeg tegevus vastutaja 

September-

mai 
Kooli poolt võimaldatakse ringitunde, 

mis toetavad õppetegevust või aitavad 

kaasa õpilase andekuse märkamisele ja 

arendamisele: robootika, tants, 

laulukoor, käsitööring, kunstiring, 

kehalise aktiivsuse ring, arvutiõpetus, 

inglise keele ring 1.klassi õpilastele) 
 

Riina Ridala 

September-

mai 
õppekäigud; haridusprogrammid; projektid; 

koostöö kohalike ettevõtetega, loovtöö kui 

praktiline töö 

Egle Tänav 

 

 

 

E3: Ardu Kool on kogukonnakool, mida iseloomustab professionaalsus, avatus ja 

jätkusuutlikkus (personal). 

 

 

Aeg tegevus vastutaja 

pidev Töötajate koolitusvajaduste hindamine ja 

vajalikel koolitustel osalemise võimaldamine 

Ülle Pässa 

August, 

jaanuar 

Töötajate töökoormused ja nende kinnitamine Ülle Pässa 

September-

august 

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-

detsember 

Koostöövestlused töötajatega Ülle Pässa 

Märts-aprill Kooli personalivajaduse hindamine Ülle Pässa 

juuni Töötajate kooliaastalõpu väljasõit Riina Ridala 

Mai, juuni Õpetajate eneseanalüüs õpetajad 

Juuni-august Konkursside korraldamine vabade ametikohtade 

täitmiseks 

Ülle Pässa 

 

 

 

E4: Õpiruum võimaldab õpikäsitluse realiseerimist (keskkond). 

 

Aeg tegevus vastutaja 

september Teemanädal:liiklusohutus klassijuhatajad 

detsember Ülekooliline tuletõrjeõppus Priit Jõgisoo; Ülle Pässa 

jaanuar Turvalisuse seire. Riskianalüüside koostamine Ülle Pässa; Pille Piirsalu 

Sept.-mai Õueala kaasajastamine Ülle Pässa, Rein Hordo, Riina 

Ridala 

Sept.-mai Kaasaegsete õppevahendite võimaldamine Ülle Pässa 

September-

juuni 

Kiusamise ennetamine ja kiusamisvaba 

haridustee tagamine/ covid-19 vaba haridustee  

Klassijuhatajad; Ülle Pässa; 

Riina Ridala 

 

 

E5: Ardu Koolis on avatud ja koostööle suunatud juhtimine (juhtimine). 

1. Eestvedamine 

Aeg tegevus vastutaja 

pidev Iga kuu esimesel esmaspäeval toimuv 

infovahetund 

Ülle Pässa; Riina Ridala 

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-

juuni 

Ainerühmade töökoosolekud Ainerühmade juhid 

Juuni  2021/2022 õppeaasta sisehindamise aruanne Ülle Pässa; Riina Ridala; 

ainekomisjonide juhid 

 august 2022/2023 õppeaasta eesmärkide püstitamine Ülle Pässa; ainerühmade juhid 

   

 

 

2. Koostöö huvigruppidega 

Aeg tegevus vastutaja 

pidev Õpilasesinduse infominutid Riina Ridala 
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oktoober; 

jaanuar;  

märts; 

august 

 

Hoolekogu koosolekud Hoolekogu sekretär 

september 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 

juuni Vilistlaste kokkutulek Riina Ridala, Ülle Pässa, Epp 

Kevvai 

 

3. Ressursside juhtimine 

Aeg tegevus vastutaja 

Oktoober-

november 

Ardu Kooli 2022. aasta eelarve koostamine Ülle Pässa, Rein Hordo, Riina 

Ridala 

detsember Eelarve täitmise analüüs ja kavandamine 

koostöös koolipidajaga 

Ülle Pässa 

september-

juuni  

Kooli aula  kaasajastamine digitehnikaga Marek Astrik 

Juuni-august 1. Soojavahetiga soojasõlme ehitamine 

2. II astme ja aula laepealse 

soojustamine puistevillaga 

3. Võimla madalama osa plekkkatuse 

vahetus koos soojustamisega 

 

Rein Hordo; riigihange 

Juuni-august raamatukogu; raamatukogu ukse vahetus Rein Hordo 

Detsember-

märts 

Evakuatsiooniõppus koostöös päästeameti, 

politseiga 

Ülle Pässa 

pidev Kooli tegevuse kajastamine veebi kaudu, kooli 

veebilehe arendamine 

Egle Tänav 

November-

detsember 

Õppekirjanduse ja  lugemisvara uuendamine Sirje Sillaste 

 

 


