NOORUSE KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2022/2023. ÕPPEAASTAKS
1 Üldsätted
Kooli üldtööplaan on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument, milles
määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast, õppekavast, õppeaasta
üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
Üldtööplaan vormistatakse alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis
määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.
Tulenevalt õigusaktides
tegevusvaldkonnas:






toodud

nõuetest

on

üldtööplaani

tegevuskava

esitatud

viies

tegevuskava, mis lähtub kooli arengukavast, eelmise aasta töö kokkuvõttest ja õppeaasta
üldeesmärkidest;
tegevuskava, mis lähtub õppekavast;
keskkonnaalased projektid;
õppenõukogu tegevusplaan;
kooli ERASMUS plaan.

Õppeaasta üldeesmärgid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tõhusate õpistrateegiate rakendamise teadvustamine ja harjutamine kõigis õppeainetes.
Mentorluse mõtteviisi juurutamine, kus õpilane ja õpetaja on partnerid.
Uue valikõppeaine oma tee käivitamine läbivalt kõigis kooliastmetes.
Ukraina õpilaste toetamine lõimumisel Eesti haridussüsteemi.
Ainetevaheline lõiming: lennuülene, klassipõhine, astmepõhine, valdkonnapõhine jms.
Päevakorralduslike muudatuste praktiseerimine.

2 Kavandatud ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad
2.1 Tegevusvaldkond: tegevused lähtuvalt arengukavast, eelmise aasta töö
kokkuvõttest ja õppeaasta üldeesmärkidest
Arengukava eesmärk: tulevikuoskuste omandamine üldpädevuste lõimitud ja süsteemse
arendamise kaudu läbivalt kõigis õppeainetes ja kooliastmetes
ülesanne
tegevused
vastutaja
tähtaeg
Õpistrateegiate teadlik Õpitoad Forseliuse
Anne Keerberg
24.10.2022
kasutamine
kooli õpetajate
juhendamisel
Valikõppeaine oma
Ainekava
astmejuhid ja
2022/23. õa,
tee rakendamine
piloteerimine
klassijuhatajad
6. ja 9. kl al 2023/24
Ainetevaheline
Lennuüleste
astmejuhid,
läbivalt õppeaasta
lõiming
lõiminguprojektide,
aineõpetajad
jooksul
klassi-, astme- ja

valdkonnapõhiste
lõiminguplaanide

rakendamine (teemapõhine tabel Teamsis)
Arengukava eesmärk: koostööle pühendunud koolikultuuri arendamine
ülesanne
tegevused
vastutaja
tähtaeg
Mentorluse mõtteviisi Mentorkoolituse
Anne Keerberg
2022/23. õa
laiendamine
kevadpoolaasta
jätkuprojekt, sihtgrupp
II kooliaste
Koolitused
Anne Keerberg
aprillivaheaeg 2023
Kovisiooni meetodite
astme- ja
aprill-november 2022
Kovisioonigruppide
ja kovisiooni
valdkonnajuhid
moodustamine ja
rakendamise koolitus
käivitamine
Regulaarsed
astme- ja
II ja III trimester
kohtumised (töö
valdkonnajuhid
juhtumitega, koostöös
õppimine)
Arengukava eesmärk: toetava õppe- ja töökeskkonna ning õppe- ja töökorralduse kujundamine
ülesanne
tegevused
vastutaja
tähtaeg
Päevakorralduslike
Tunniplaani
Tiia Kuusk
2022/23. õa I
muudatuste
kohandamine – pikad
trimester
praktiseerimine
tunnid, õpetajate
koostöötunnid
Õpetajate vaimse
Tellimuskoolitused
Anne Keerberg
jaanuarivaheaeg 2023
heaolu toetamine

2.2 Tegevusvaldkond: tegevused lähtuvalt õppekavast
Ülesanne
Üldpädevuste
kujundamisega
seotud
tunnivälised
tegevused

Tegevused
Kooli alguse aktus 2.-8.
klassid
Kooli alguse aktus 1. ja 9.
klassid
Ülekooliline
tervisespordipäev
Ukraina nädal
9. klasside laager Karujärvel
AB-kool
Megaaju
4. klassi matemaatika
tasemetöö
4. klassi eesti keele
tasemetöö
4. klassi loodusõpetuse
tasemetöö
7. klassi matemaatika
tasemetöö
7. klassi eesti keele
tasemetöö
E-õppepäev Nutiõnn
7. klassi loodusõpetuse
tasemetöö

Vastutaja
noorsootöötaja

Tähtaeg
1. september 2022

noorsootöötaja

1. september 2022

Nooruse sport ja
liikumine valdkond
noorsootöötaja

27. september 2022

I kooliastme juht
Virge Lember
õppejuht
õppejuht
õppejuht
õppejuht
õppejuht
kõik õpetajad
õppejuht

26.-30. september
2.-3. september 2022
Okt 2022-märts 2023
Okt 2022-mai 2023
19.-22. september
2022
23., 26.-27. september
2022
10.-13. oktoober 2022
19.-22. september
2022
23., 26.-27. september
2022
10. oktoober 2022
10.-13. oktoober 2022

Kooli kergejõustikuvõistlused
III kooliastme A2
keeletaseme inglise keele
tasemetöö (kirjalik)
Õpetajate päev
III kooliastme A2
keeletaseme inglise keele
tasemetöö (suuline)
Rakett69 laager (4.-5. klass ja
7.-9. klass)
Vaimse tervise nädal
Noorte filmifestival “Meil ei
ole planeet B-d"
Saaremaa noorte vaimse
tervise konverents
Halloweeni tähistamine
Hüpits ja kang
Klassidevaheline võistlus
spordis
A2 keeletasemel vene keel
(kirjalik ja suuline) tasemetöö
III kooliaste
Talvelaager Jõulumäel,
9. klass
A2 keeletasemel saksa keel
(kirjalik ja suuline) tasemetöö
III kooliaste
Eesti päev
II kooliastme lugemisüritus
“ÖÖ loeb!”
Võimlemisvõistlus
Klassidevaheline võistlus
spordis
Heategevuslaat
Jõulukontserdid
4.-6. kl jõulupidu
7.-9 klasside jõulupidu
Talvelaager Käärikul, 8. klass
E-õppepäev Eesti päev
Sulgpallivõistlus
Klassidevaheline võistlus
spordis
TORE- nädal, Sõbrapäev
Esimene Vaatus
Teine Vaatus

Nooruse sport ja
liikumine valdkond
õppejuht

11. oktoober

noorsootöötaja
õppejuht

5. oktoober
17.-21. oktoober 2022

Kristel Paju, Maria
Koppel, Maren
Aaviste
noorsootöötaja
noorsootöötaja

20.-22. oktoober

noorsootöötaja

17.-18. oktoober 2022

21.-25. november
25. november (vaimse
tervise nädalal)
23. november

noorsootöötaja
Nooruse sport ja
liikumine valdkond

31. oktoober
16. november

õppejuht

11.-12. jaanuar 2023

Gabriel Sepp

10.-13. jaanuar 2023

õppejuht

11.-12. jaanuar 2023

noorsootöötaja
Virge Lember + Kristel
Paju
Nooruse sport ja
liikumine valdkond

veebruar 2023
24. november 2022

noorsootöötaja
noorsootöötaja
noorsootöötaja +
Kristel Paju
noorsootöötaja
Ülle Räim

detsember 2022
21. detsember 2022
19. detsember 2022

kõik õpetajad
Nooruse sport ja
liikumine valdkond
noorsootöötaja
Ruth Rist, Sirje Mehik

15. detsember 2022

20. detsember 2022
29. jaanuar - 3.
veebruar
3. veebruar
8. veebruar

13.-17. veebruar 2023
veebruar 2023
märts 2023

Kolmas Vaatus
Emakeelepäev
Vabariiklik
matemaatikavõistlus
KÄNGURU
Mardi- ja kadripäev
Playback 2023
Ülemaailmne tervisepäev
1. ja 9. klassi meridiaanipidu
E-õppepäev Kuressaare linna
460. sünnipäev
Pentatlon
9. klasside tutinädal
Pärlipäev
9. klasside lõpuball
Lastekaitsepäev
Eesti keel lõpueksam
Matemaatika lõpueksam
I kooliastme spordipäev
Valikeksam
1.-8. klasside lõpuaktus
9. klasside lõpuaktus
Õppekäigud

Õuesõppepäev
Pärandivaderid
KEAT koolitus 6. klassidele
Kevadlaager 5. klassidele

Jaana Puksa, Heidi
Truu
Maret Laurson, Anu
Liik
Signe Vahkal

märts 2023

õpetajad,
noorsootöötaja
noorsootöötaja
Liikuma Kutsuva Kooli
tegevuste korraldaja
noorsootöötaja
aineõpetajad

10. november, 25.
november
31. märts 2023
7. aprill 2023

Nooruse sport ja
liikumine
noorsootöötaja
Inspira juht,
noorsootöötaja
noorsootöötaja
Inspira juht
õppejuht
õppejuht
I kooliastme juht
õppejuht
noorsootöötaja
noorsootöötaja
(tekstid Eve Tuisk)
Madli-Maria
Naulainen, kõik
aineõpetajad
6. kl klassijuhatajad
Sirje Mehik + 5. kl
klassijuhatajad

11. mai

märts 2023
16. märts 2023

jaanuar 2023
9. mai

24.-26. mai 2023
mai
19. mai 2023
1. juuni 2023
2. juuni 2023
7. juuni 2023
8. juuni 2023
12.-14. juuni 2023
juuni 2023
19. juuni 2023
1. november 2022

10.-14.04.2023
15.-19.05.2023

2.3 Tegevusvaldkond: keskkonnaalased projektid - KIK
Klassid

Tegevused

1. klassid
2. klassid
3. klassid
4. klassid
5.klassid
6. klassid
7.klassid
8.klassid
9.klassid

Õppekäik Angla Tuulikumäele
Puud eile, täna, homme
Avastusretk Viidumäel
Kevad linnuriigis
Maavarad Eestis
Eestimaa rahvuspargid
Sõrve linnustik
Uurime Koigi raba
Matk lubjapargis

Vastutaja
Üldvastutaja Ruth Rist
1. kl klassijuhatajad
2. kl klassijuhatajad
3. kl klassijuhatajad
4. kl klassijuhatajad
5. kl klassijuhatajad
6. kl klassijuhatajad
7. kl klassijuhatajad
8. kl klassijuhatajad
9. kl klassijuhatajad

Tähtaeg
oktoober
kevad
kevad
kevad
kevad, mai
kevad
sügis
kevad
sügis

2.4 Tegevusvaldkond: õppenõukogu tegevus
Õppenõukogu tegevus määratakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne
õppeaasta algust. Õppenõukogu ülesandeks on:



oma pädevuse piires kooli õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine;
oma pädevuse piires kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.
Ülesanne
Õppenõukogu
korralised koosolekud
õppenõukogu
pädevuses olevate
ülesannete täitmiseks

Tegevused

vastutaja

Tähtaeg

Kooli õppekava üldosa parenduste
otsustamine (üld-, valdkonna-,
kooliastmete pädevuste, läbivate
teemade ja kolme fookusvaldkonna
tihedam lõimumine ainekavadesse)
1.-8. klasside õpilaste järgmisesse
klassi üleviimise ja täiendavale
õppetööle jätmise otsustamine;
1.-8. klasside õpilaste tunnustamise
otsustamine
Põhikooli lõpetamise ja
lõputunnistuse väljaandmise
otsustamine;
Põhikooli lõpetanud õpilaste
tunnustamise otsustamine;
Kooli üldtööplaani kinnitamine
1.-8. klasside õpilaste, kes jäeti
täiendavale õppetööle, järgmisse
klassi üleviimise otsustamine;
9. klassi õpilaste, kes jäeti
täiendavale õppetööle, põhikooli
lõpetamise otsustamine;
Õppe- ja kasvatustegevuste
läbiarutamine ja ettepanekute
tegemine kooli juhtkonnale kooli
õppe- ja kasvatustegevuse
parendamiseks;
Kooli üldtööplaani kinnitamine

õppenõukogu
esimees

mai 2023

õppenõukogu
esimees

juuni 2023

õppenõukogu
esimees

juuni 2023

õppenõukogu
esimees

august 2023

2.5 Tegevusvaldkond: kooli ERASMUS plaan
Ülesanne
Eesmärk 1: Tulevikuoskuste omandamine
rahvusvahelises
koostöös

Tegevused
Õpilaste ja õpetajate õpiränne
“Robotics 4 School”
oktoober – Rootsi
Õpilaste ja õpetajate õpiränne
“Inclusive Education & Distance
Learning”
oktoober – Sitsiilia

Vastutaja
Margit Düüna

Tähtaeg
9.-15.10.2022

Madli-Maria
Naulainen

9.-15.10.2022

Eesmärk 2: Õpetajate
koostöö ja professionaalne areng

Eesmärk 3:
Rahvusvaheline
kogemustevahetus ja
üksteiselt õppimine

Õpetajate koolitus “Teachers as
coaches, classrooms as teams”
Prantsusmaal
Õpetajatr töövarjutamine ja
koolitsed
Õpetajate õpiränne
Gröönimaale /NordPlus/
Õpetajate õpiränne “MARKA”
september - Küpros
märts - Portugal

Anne
Keerberg

13.-20.11.2022

Anne
Keerberg
Margit Düüna

õppeaasta jooksul

Õpilaste ja õpetajate õpiränne
“MARKA”
oktoober – Eesti
november – Portugal
jaanuar - Küpros

Anne
Keerberg

Õpetajate õpiränne “Robotics:
As a Tool to prevent Bulling”
oktoober - Türgi
jaanuar – Rumeenia
märts - Rootsi

Kristin Lauri

Anne
Keerberg

8.-16.09.2022

25.-27.09.2022
märts 2023

2.-8.10.2022
6.-12.11.2022
22.-28.01.2023

23.-29.10.2022
15.-21.01.2023
12.-18.03.2023

