AVINURME GÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN
2018/ 2019 õppeaastal
Avinurme Gümnaasiumi üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 70 lg 1 kohaselt kooli
õppe- ja kasvatustegevuse alane dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava,
lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö
kokkuvõttest (Haridus- ja teadusministri 25.08.2010 määrus nr 52 § 4). Haridus- ja teadusministri
23.08.2010 määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt on kooli üldtööplaanis määratud enne õppeaasta algust
kavandatud õppenõukogu tegevus ja kooli liikluskasvatusalased tegevused (Vabariigi Valitsuse
20.10.2011 määrus nr 136 § 5).
2018/ 2019 õppeaasta üldeesmärgid:
a) kooli jätkusuutlikkuse tagamine koostöös huvigruppidega;
b) digipädevuse arendamine;
c) nüüdisaegse õpikäsituse igapäevane rakendamine:
d) maakondliku haridusalase koostöö parendamine ja arendamine;
e) kooli 100.aastapäeva planeerimine.

I TEGEVUSED VALDKONDADE KAUPA LÄHTUDES KOOLI ARENGUKAVAST
a) Juhtimine ja eestvedamine

Eesmärk

Tegevus

Sihtrühm

Kooli personal on
professionaalne,
kvalifitseeritud ja
arengule
orienteeritud

Sisekoolitused

Koolitöötajad/ a) aprill,
Juhtkond
õpetajad
2019;
juuni, august
2019

Töötajate arenguvestlused

koolitöötajad

Aeg

juuni,
2019

Vastutaja

Juhtkond

Töötajate tagasiside ja enese koolitöötajad
analüüs, rahuloluküsitlused

juuni, 2019 Juhtkond
läbiviimine;
august 2019
kokkuvõtted
ja analüüs

Õpilaste isiklike
digivahendite laadimiseks
laadimispunkti vajaduse
väljaselgitamine koostöös
õpilasesindusega.

september
2018

Juhtkond

jaanuarmärts 2019

Direktor

Spordihoone
ventilatsioon on
väljaehitatud

Projekti tellimine töödeks ja Õpilased
detsember
tööde planeerimine.
Õpetajad
2018- juuni
Lapsevanemad 2019

Direktor

Metalliklassi ruum
on remonditud

Metalliklassi seina remont ja Õpilased
värvimine.

Direktor

Koolis on võimalik
kasutada isiklikke
digivahendeid

õpilased
õpetajad
õpilasesindus

Laadimispunkti loomine.

mai, juuni
2018

(eelarve)

(eelarve)

2018/2019
õppeaasta
vältel,
kajastatud
Staadion ja
spordihoone on
uuendatud

Projekti tellimine,
eeltöödega alustamine,
eeltööd staadioni
uuendamiseks.

Õpilased

Meediaõpetuse
õppevahendid on
kaasaegsed

Telefonistatiivide, failide
transpordiks vajaliku
mahutavusega mälupulga
(64 GB) planeerimine
eelarves või
projektipõhiselt.

Õpilased

juuni 2019

Direktor
(eelarve)

detsember,
2018

Direktor
(eelarve)

Huvijuht
(projektipõhine)

Arvutipargi tehnilise
võimsuse analüüs.
Tegevuste planeerimine
eelarves või projektipõhiselt
arvutipargi uuendamiseks.

Detsember,
2018

Direktor
(eelarve)

Huvijuht
(projektipõhine)

b) Õppe- ja kasvatustöö
eesmärk

tegevus

sihtrühm

Õpilaste ja
õpetajate
digipädevused on
tõusnud

IT-alased koolitused

Õpilased
a) turvalise
interneti päev
b) nutikuu
c) e-tasemetööd
Õpetajad
sisekoolitused

aeg

vastutaja

veebruar 2019

K. Pikas

jaanuar 2019
K. Pikas
september
K. Pikas
2018, mai 2019
K. Pikas
september,
2018- juuni
2019 igakuised
digikoolitused
õpetajaltõpetajale
aprill 2019 Juhtkond
õpetajatele
koolitus
digipädevuste
arendamiseks
ja
digivaldkonna
võimaluste
tutvustamiseks

E-õppevara
1.-12.kl õpilased
kasutamine õppetöös

2018/ 2019 õ-a Aineõpetajad
vältel;
kajastatud
aineõpetaja
eneseanalüüsis

Digipädevusi
1.-12.kl õpilased
arendavatest
õpilasüritustest ja
konkurssidest osavõtt

2018/ 2019 õ-a Aineõpetajad
vältel;
kajastatud
aineõpetaja

eneseanalüüsisRobootikaõpe on
rakendunud ja
lõimitud
õppetööga

Robootika teemaliste 9., 11.kl õpilased
loov- ja uurimistööde
koostamine

Juuni 2019
Janek Romanovitš
tööde kaitsmine

Robootikakonkursil
Robotex 2018
osalemine ning
Robotex 2019
valmistumine

2018/ 2019 õ-a Robootikaringi
vältel;
juhendaja
kajastatud
õpetaja
eneseanalüüsis

robootikaringi
õpilased

Robootikaelementide 7.-12.kl õpilased
kasutamine õppetöös

2018/ 2019 õ-a Loodusainete
vältel;
õpetajad
kajastatud
aineõpetaja
eneseanalüüsis

Koolisiseste
aineolümpiaadideja konkursside
süsteem toimib

Ainekomisjonide
töökavades on
fikseeritud
kavandatavad
koolisisesed
olümpiaadid ja
konkursid.

1.-12.kl õpilased

Akadeemilise
õppetöö tase on
tõusnud

Gümnaasiumi
uurimustööde
kirjaliku aruande
esitamine.

11.-12.kl õpilased veebr 2019

K. Pikas

9.-12.kl õpilased

juuni 2018

K. Pikas

7.-12.kl õpilased

september 2018 M. Schasmin

Põhikooli ja
gümnaasiumi tööde
kaitsmine
Kooliraadio töö on Kooliraadio
organiseeritud
meeskonna loomine

Raadiosaadete
Kooliraadio
läbiviimine vastavalt meeskond
tööplaanile

2018/ 2019 õ-a Ainekomisjoni
vältel;
juht
kajastatud
ainekomisjoni
töökokkuvõttes

oktoober, 2018- M. Schasmin
juuni 2019

c) Koostöö ja head suhted erinevate osapoolte vahel
eesmärk

tegevus

sihtrühm

aeg

vastutaja

Õpilasesindus
osaleb aktiivselt
koolielus

ÕE tööplaani
koostamine

Õpilased

oktoober, 2018
jaanuar, 2019

ÕE president
ÕE president

ÕE tegevuse

Õpilased

detsember, 2018

ÕE president

juuni, 2019

ÕE president

9.-12.kl
õpilased

september 2018mai 2019

E. Lüüs

9.-12.kl
õpilased

oktoober 2018mai 2019

M.Schasmin

kirjaliku aruande
esitamine
Ettevõtted,
TÜ keemia õpikoda
ettevõtjad,
akadeemilised
asutused ja kolmas
sektor on kaasatud Vanglateenistuse
õpilase arengu
õppepäevad
toetamisse
Laastupunumise
õppetunnid
Puiduaidas

Kool osaleb
rahvusvahelistes
projektides

7., 8.kl õpilased 3.trimester 2018/
2019 õ-a

K. Pikas

Karjäärinõustamine 8.- 12.kl
koostöös Noorte
õpilased
Garantii programmi
ja Rajaleidja keskuse
spetsialistidega

sügis, 2018
kevad, 2019

Tagasi Kooli
programmi
külalisõpetajate
kaasamine
tundidesse

1.-12.kl
õpilased

a) 2018/ 2019 õ-a aineõpetajad
vältel; kajastatud
õpetaja
eneseanalüüsis

Teadlaste Öö Nädala
läbiviimine koostöös
AHHAA-keskuse ja
vilistlastega

1.-12.kl
õpilased,
õpetajad,
lapsevanemad

24.-28.september
2018

K. Pikas

Keskkonna-alaste
1.-12.kl
projektide
õpilased,
läbiviimine koostöös õpetajad
KIK-ga

2018/2019
õppeaasta vältel,
kajastatud
õpilasürituste
plaanis

M. Schasmin

4.klasside
4.klassi
ettevõtlusõppe
õpilased ja
projektis „Noored ja klassijuhataja
ettevõtlus”
osalemine

2018/19
õppeaasta vältel

J. Juuse

Õpilaste osalemine
rahvusvahelistes
projektides

2018/2019
õppeaasta vältel,
kajastatud kooli
kodulehel
rahvusvaheliste

K. Pikas

1.-12.kl
õpilased

K. Pikas

projektide
alajaotises
Kooli töötajad
Meeskonnakoolituse Kooli töötajad
teevad optimaalset toimumine
koostööd
Lapsevanemad on
rahul kooliga

Lastevanemate
üldkoosolek

aprill 2019
august 2019

Juhtkond

Lapsevanemad oktoober, 2018

Juhtkond

Lastevanemate
Lapsevanemad aprill 2019
nädala korraldamine

Juhtkond

Arenguvestluste
läbiviimine
Koolituste
korraldamine
lastevanematele

Lapsevanemad II ja III trimester Klassijuhatajad
2018/2019
õppeaasta vältel,
Lapsevanemad kajastatud ürituste Juhtkond
plaanis

Rahuloluküsitluste
läbiviimine
lapsevanematele

Lapsevanemad Küsitluste
väljatöötamine
märts 2019;
Küsitluste
läbiviimine juuni
2019;
Kokkuvõtted ja
analüüs august
2019.

Juhtkond

d) Õpilaste tervisekäitumise muutmine ja teadlikkuse suurendamine
tegevus

sihtrühm

aeg

vastutaja

Tervisepäeva
korraldamine

1.-12.kl õpilased

september 2018

Klassijuhatajad

Spordipäeva
korraldamine

1.-12.kl õpilased

september-oktoober
2018; juuni 2019

Kehalise kasvatuse
õpetajad

Tervisekuu raames
tervisealaste ürituste
korraldamine

1.-12.kl õpilased,
koolitöötajad

aprill 2019

K. Pikas

Õpilaste tervisealane

1.-12.kl õpilased

kaks korda nädalas

Kooliõde

vastuvõtt koolimajas
kooliõe poolt

kogu õppeaasta vältel

Vahetundides luuakse
võimalusi erinevateks
liikumismängudeks

1.-12.kl õpilased

2018/2019 õppeaasta
vältel

Juhtkond

Koolikohviku menüüs
tervisliku toitumise
põhimõtetel toidu
pakkumine

1.-12.kl õpilased

2018/2019 õppeaasta
vältel

Juhtkond

Koolikoti raskuse
vähendamine

1.-12.kl õpilased

2018/2019 õppeaasta
Juhtkond
vältel; kajastatud
õpetaja ja klassijuhataja
eneseanalüüsis

II TEGEVUSED LÄHTUDES KOOLI ÕPPEKAVAST
eesmärk

tegevus

sihtrühm

aeg

Õpilaste
individuaalse
arengu toetamine

Õpilaste osalemine
maakondlikel ja
vabariiklikel
ainealastel
konkurssidel ja
olümpiaadidel

1.-12.kl
õpilased

Kogu 2018/ 2019 Aineõpetajad
õ-a vältel; lisa nr 1

vastutaja

Tunnirahuklass
1.-9.klassi
tugimeetmena toimib õpilased

Kogu 2018/ 2019 Õppealajuhataja
õ-a vältel vastavalt
graafikule

Individuaalsete
õppekavade
rakendamine

1.-12.kl
õpilased

Kogu 2018/ 2019
õppeaasta vältel

Õpiabi, logopeedilise 1.-12.kl
abi ja
õpilased
sotsiaalpedagoogilise
abi võimaldamine
õpilastele

Kogu 2018/ 2019
õppeaasta vältel
vastavalt
graafikule

Õppealajuhataja

Õppealajuhataja

Õpilane on
saavutanud kooli
lõpetamisel
riiklikes
õppekavades
esitatud
õpitulemused

Koolis tegutseb lai
valik huvialaringe

1.-12.kl
õpilased

Kogu 2018/ 2019 Huvijuht
õ-a vältel; lisa nr 2

Õpilased osalevad
erinevatel
koolivälistel
õppekäikudel

1.-12.kl
õpilased

Kogu 2018/ 2019 Huvijuht
õ-a vältel; lisa nr 3 Ainekomisjonide
juhid

Ainekomisjonid
korraldavad
koolisiseseid
ainenädalaid ja
ainevõistlusi

1.-12.kl
õpilased

Kogu 2018/ 2019 Ainekomisjonide
õ-a vältel; lisa nr 3 juhid

Põhikooli lõpetavad
kõik õpilased

9.kl õpilased

juuni 2019

Õppealajuhataja

Gümnaasiumi
lõpetavad kõik
õpilased

12.kl õpilased

juuni 2019

Õppealajuhataja

III LIIKLUSKASVATUSALASED TEGEVUSED
eesmärk

tegevus

sihtrühm

aeg

vastutaja

Õpilased on
teadlikud ohutu
liiklemise
põhimõtetest

Pimedas
liiklemise
praktiline õppus
koostöös Ida
Prefektuuriga

Liiklusringi
õpilased, 3.-4.kl
õpilased

november 2018

K. Pikas

detsember, 2018jaanuar, 2019

K. Pikas

Helkurite kontrolli 1.-12.kl õpilased,
läbiviimine,
koolitöötajad
helkurite kontrolli
tagasiside

Liiklustundide
korraldamine
algklassidele

1.-4.kl õpilased

veebruar 2019aprill 2019

K. Pikas

3.-4.kl õpilaste
osalemine
liiklusringitöös

3.-4.kl õpilased

november 2018juuni 2019

K. Pikas

Jalgratturi
10.-12.-aastased
juhilubade eksami õpilased
sooritamine

juuni 2019

K. Pikas

IV ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS
Kavandatavad õppenõukogu
tegevused

Toimumise aeg

vastutaja

Kaasatud isikud

I trimestri õpitulemuste ja
tugimeetmete ülevaatamine

28.11.2018

Direktor

Õpetajad, koolitöötajad

II trimestri õpitulemuste ja
tugimeetmete ülevaatamine

13.03.2019

Direktor

Õpetajad, koolitöötajad

Õpilaste järgmisse klassi üleviimise
otsustamine.

06.06.2019

Direktor

Õpetajad, koolitöötajad

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise 19.06.2019
ja lõputunnistuse väljaandmise
otsustamine.
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud
õpilaste tunnustamise otsustamine.
Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

Direktor

Õpetajad, koolitöötajad

Õpilaste järgmisse klassi üleviimise
otsustamine.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste
läbiarutamine ja ettepanekute
tegemine kooli juhtkonnale kooli
õppe- ja kasvatustegevuse
parendamiseks.
Kooli üldtööplaani kinnitamine.

Direktor

Õpetajad, koolitöötajad

30.08.2019

LISA 1. Maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel ja – konkurssidel osalemine 2018/ 2019.
LISA 2. Huvitegevus ja treeningud 2018/ 2019.
LISA 3. Koolisiseste ja kooliväliste ürituste plaan 2018/ 2019.

