KINNITATUD

Õppenõukogu 27.09.2021
protokolli nr 1-5/21/6

NÕVA KOOLI

ÜLDTÖÖPLAAN
2021 / 2022

1. ÜLDSÄTTED
Üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta
üldeesmärkidest, õpetajate eneseanalüüsidest, sisehindamise kokkuvõttest, eelmise õppeaasta
töö tulemustest ja selle õppeaasta tähtsündmustest.

2. KOOLI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID 2021/2022. ÕPPEAASTAL
1) EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE




Kohtumine huvigruppide esindajatega
Kooli visiooni, missiooni ja põhiväärtuste edastamine
Järjepidev sisehindamine

2) PERSONALIJUHTIMINE



Arenguvestluste läbiviimine õpetajate ja töötajatega
Õpetajate täiendõpe

3) KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA



Vanemate kaasamine kooliellu
Rahuloluküsitluste läbiviimine õpilaste ja vanematega

4) RESSURSSIDE JUHTIMINE


Õpikeskkonna parendamine

5) ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS




Õppimist toetava hindamise juurutamine
Andekate õpilaste toetamine
Tugiteenuste tagamine

3. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA
Valdkond: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Arendustegevuse
peamised eesmärgid

1. Kohtumine huvigruppide esindajatega
2. Kooli visiooni, missiooni ja põhiväärtuste edastamine
3. Järjepidev sisehindamine
1. Kohtumine huvigruppide esindajatega

Tegevused/ülesanded

Aeg

Vastutaja
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Kaasatud või
kaasvastutajad

Lastevanemate
üldkoosoleku
ettevalmistamine ja
läbiviimine

september

direktor

Klassikoosolekute
september
õpetajad
läbiviimine
Kohtumine ja koostöö
september-juuni
direktor
korraldamine
osavallavanemaga
(vähemalt 1xkuus)
Kohtumine õpilastega
september-juuni
direktor
(vähemalt 1x kuus,
vajadusel tihedamalt)
Iganädalased
september-juuni
direktor
infominutid õpetajatega
Hoolekogu koosolek
september
direktor
õppekavale arvamuse
andmiseks
Ettepanek
september
direktor
vallavalitsusele uue
hoolekogu koosseisu
kinnitamiseks
Kohtumine Nõva RMK oktoober, märts
direktor
esindajaga koostöö
võimaluste loomiseks
Hoolekogu esimese
oktoober
direktor
koosoleku
kokkukutsumine
Lastevanemate
november, märts,
direktor
vestlusring
august
2. Kooli visiooni, missiooni ja põhiväärtuste edastamine
Kooli kodulehel oleva
info vastavusse viimine
tegeliku olukorraga
Koolielu kajastamine
meedias (kooli
kodulehel, kooli FB
lehel, valla lehes, jm)

osavallavanem

õpetajad
hoolekogu esimees

hoolekogu liikmed
õpetajad

september

direktor

september-august

direktor

õpetajad

direktor

õpetajad

oktoober-juuni

direktor

õpetajad

oktoober-juuni

õpetajad

direktor

3. Järjepidev sisehindamine
Õpetajate töökavade
september,
esitamine
november, märts
Direktori
tunnikülastused
Õpetajad külastavad
kolleegi tundi

õpetajad
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Lahtised tunnid
november,
lastevanematele
veebruar, aprill
Õppenõukogu
september
koosolek:
1. Nõva Kooli
õppekavale
arvamuse
andmine
2. Klassitunnistuse
vormi
kinnitamine

õpetajad

direktor

direktor

õpetajad

eKooli täitmise
jälgimine
Personalialase
dokumentatsiooni
koostamine
(töölepingute
uuendamine,
muudatuste
vormistamine)
Sisehindamise korra
parendamine
Õppenõukogu
Päevakord:
1. Kokkuvõte I
trimestri tulemustest
2. Muud küsimused
Õppenõukogu koosolek
Päevakord:
1. Kokkuvõte II
trimestri
tulemustest
2. Muud
küsimused

september-juuni

direktor

õpetajad

september

direktor

oktoober

direktor

november

direktor

Õpetajad,
hoolekogu
õpetajad

märts

direktor

õpetajad

Rahuloluküsitluse
läbiviimine kooli
töötajate hulgas
Rahuloluküsitluste
läbiviimine (õpilased,
lapsevanemad)
Rahuloluküsitluste
analüüs
Arenguvestluste
läbiviimine töötajatega
Õppenõukogu koosolek
Päevakord:
1. 1.-5. klassi
üleviimine

aprill

direktor

õpetajad, töötajad

mai

direktor

õpetajad

mai-juuni

direktor

mai

direktor

õpetajad, töötajad

juuni

direktor

õpetajad
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järgmisesse
klassi
2. 6. klassi
lõpetamine
3. Õpilaste
tunnustamine
4. Täiendava
õppetöö
määramine
5. Muud
küsimused
Direktori vastuvõtt
õpilastele ja
vanematele
Õpetajate
eneseanalüüsi
koostamine
Õppeaasta analüüs
(õppetulemuste,
tasemetööde,
tagasiside,
tugisüsteemide ja
arenguvestluste kohta)

õpetajad

juuni

direktor

juuni

õpetajad

august

direktor

õpetajad

2022/23. õ-a
august
üldtööplaani
koostamine
Õppenõukogu koosolek august
Päevakord:
1. Täiendava
õppetöö
lõpetamine
2. 2021/22 õ-a
õppetulemuste
analüüs
3. 2022/23 õ-a
üldtööplaani
kinnitamine
4. Muud
küsimused

direktor

õpetajad

direktor

õpetajad

Valdkond: PERSONALIJUHTIMINE
Arendustegevuse
1. Arenguvestluste läbiviimine õpetajate ja töötajatega
peamised eesmärgid
2. Õpetajate täiendõpe
Arenguvestluste läbiviimine õpetajate ja töötajatega
Rahuloluküsitluste
jaanuar
direktor
õpetajad, töötajad
täitmine
Eneseanalüüsi
aprill
õpetajad, töötajad
koostamine
Arenguvestlused
mai-juuni
direktor
õpetajad, töötajad
õpetajate ja töötajatega
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Arenguvestluste
kokkuvõtted, analüüs,
järeldused
Õpetajate täiendõpe
Meeskonnakoolitus koostöö edendamine,
ainetevaheline lõiming
Digivahendite
kasutamine
klassiruumis
Õpetajate
koostöökohtumised
Meeskonna
supervisioon

juuni, august

direktor

oktoober

direktor

õpetajad

novemberdetsember

direktor

õpetajad

märts-mai

direktor

õpetajad

juuni

direktor

õpetajad, töötajad

Valdkond: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Arendustegevuse
1. Vanemate kaasamine kooliellu
peamised eesmärgid
2. Rahuloluküsitluste läbiviimine õpilaste ja vanematega
Vanemate kaasamine kooliellu
Lahtised tunnid
november,
õpetajad
direktor
lastevanematele
veebruar, aprill
Lastevanemate esindaja september
direktor
lapsevanemad
valimine hoolekokku
Lastevanemate
november, märts,
direktor
õpetajad
vestlusring
august
Rahuloluküsitluste läbiviimine õpilaste ja vanematega
Rahuloluküsitluste
veebruar
direktor
plankide ülevaatamine
ja korrigeerimine
Lastevanemate
aprill
direktor
rahuloluküsitluste
täitmine
Õpilaste
aprill
õpetajad
rahuloluküsitluste
täitmine
Rahuloluküsitluste
mai- juuni
direktor
kokkuvõtted, analüüs,
järeldused

õpetajad
õpetajad

õpetajad

Valdkond: RESSURSSIDE JUHTIMINE
Arendustegevuse
1. Õpikeskkonna parendamine
peamised eesmärgid
Õpikeskkonna parendamine
Videoprojektorite
oktoober-detsember direktor
soetamine
Nutitahvli soetamine
oktoober-detsember direktor
ühte klassiruumi
Opiq keskkonnaga
september
direktor
liitumine
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osavallavanem
osavallavanem
õpetajad

Pimendatavate ruloode
soetamine
klassiruumidesse

märts

direktor

osavallavanem

Valdkond: ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS
1. Õppimist toetava hindamise juurutamine
2. Andekate õpilaste toetamine
3. Tugiteenuste tagamine
Õppimist toetava hindamise juurutamine
Kokkuvõtvate tööde
oktoober-juuni
õpetajad
direktor
puhul lisaks
numbrilisele
hindamisele sõnaline
tagasiside
õpitulemusest lähtuvalt
Õpitulemuste
oktoober-juuni
õpetajad
direktor
kontrollimine erinevate
meetoditega (esitlus,
ümberpööratud
klassiruum, referaat,
uurimistöö, poster jms)
Andekate õpilaste toetamine
Õpilaste andekuse
september-juuni
õpetajad
väljaselgitamine
Aktiivne ettevalmistus september-juuni
õpetajad
direktor
õpilasvõistlusteks,
olümpiaadideks (lisaks
ainetundidele õpetajate
iganädalased
konsultatsioonid)
Osalemine
september-juuni
õpetajad
direktor
õpilasvõistlustel,
olümpiaadidel
Õppetegevuse
september-juuni
õpetajad
direktor
rikastamine
õppekäikude näol
Andekate õpilaste
september-juuni
õpetajad
kaasamine
õpetamisprotsessi
Tugiteenuste tagamine
Õpilaste tugiteenuse
september-oktoober direktor
õpetaja, logopeed,
vajalikkuse
eripedagoog,
väljaselgitamine
sotsiaalpedagood
Vajadusel tugiteenuse
september-juuni
direktor
õpetaja, logopeed,
pakkumine
eripedagoog,
sotsiaalpedagoog
Tuge vajavate õpilaste september-juuni
õpetajad
osalemine
konsultatsioonitundides
Arendustegevuse
peamised eesmärgid
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