KINNITATUD
Direktori käskkirjaga nr 1-3/1; 06.09.2021

2021/2022 ÕPPEAASTA ÜLDTÖÖPLAAN

I Sissejuhatus (sh tööplaani eesmärk, õppeperioodid, eksamid ja tasemetööd)
Õppeperioodid
1.trimester: 01.09.2021-28.11.2021
2.trimester: 29.11.2021-20.03.2022
3.trimester: 21.03.2022-13.06.2022

Koolivaheajad:
1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.
Õppenõukogud
ÕN nr 1, 24.11.2021– I trimestri õppetöö kokkuvõtted ja jooksvad küsimused.
ÕN nr 2, 16.03.2022– II trimestri õppetöö kokkuvõtted ja jooksvad küsimused.
ÕN nr 3, 08.06.2022– III perioodi õppetöö kokkuvõtted, 1.-8. klasside aasta lõpetamine ja jooksvad küsimused.
ÕN nr 4, 15.06.2022– 9.klasside lõpetamine, täiendava õppetöö tulemused ja jooksvad küsimused.
ÕN nr 5, 29.08.2022– Täiendava õppetöö tulemused ja jooksvad küsimused.

Eksamid ja tasemetööd
II. Kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2)eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a ;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.
III. Kooliastme tasemetööd
7. klassi õpilastele:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
3) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
Lõpueksamid:


eesti keel (kirjalik) –30. mai 2022. a;



matemaatika (kirjalik) –6. juuni 2022. a;



valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14.
juuni 2022. a;



valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) –14.–15. juuni 2022. a.

II. 2021-22 õppeaasta üldeesmärgid:
 Ennastjuhtiv (õpioskustega, ettevõtlik ja digipädev) õppija
 Sidus ja eluline õpe
 Tervist edendav ja turvaline kool
 Iga õppija arengut toetav professionaalne ja kompetentne personal
 Arengule suunatud ja õppiv koolikultuur

III. Õppeaasta eesmärgid valdkondade kaupa
I. Eestvedamine ja juhtimine:
Ülesanne

Tähtaeg

Tõenduspõhise sisehindamissüsteemi rakendamine

juuni,

august Direktor, õppejuht,

2022

arendusjuht

läbi õppeaasta

Direktor,

Laiendatud juhtkonna juhtimiskompetentside arendamine

Täitjad

laiendatud

juhtkond

Kommunikatsiooniplaan/ meediakajastuste ja uudisvoo juhtimine; edulugude jagamine

läbi õppeaasta

Direktor,

õppejuht,

huvijuht
Õppeaasta eesmärkide ja fookusteemade rahuloluküsitlused kõikidele huvigruppidele

kevad 2022

Arendusjuht,
õppejuht

II. Personalijuhtimine:
Ülesanne

Tähtaeg

Täitjad

Töötajate enesehindamise süsteemi loomine/ 360 tagasiside piloteerimine

Oktoober

Direktor, arendusjuht

2021, mai 2022
Regulaarsete koostöövestluste süsteemi väljatöötamine

Oktoober 2021

direktor

Õpetajate ametijuhendite uuendamine vastavalt kooli arengueesmärkidele ja kehtivale Oktoober 2021

direktor, laiendatud

kutsestandardile

juhtkond

2021-24 koolitusplaani koostamine vastavalt arengukava perioodi eesmärkidele

Oktoober 2021

2021-22 õppeaasta koolitusplaani (sh sisekoolitused) koostamine vastavalt õppeaasta September
eesmärkidele järgmistel teemadel:
-

Õpilase toetamine, sh arenguvestlused (klassijuhatajatele)

-

HEV õppija toetamisega seotud dokumentatsioon (klassijuhatajad, aineõpetajad)

-

Enesejuhtimis- sh õpioskuste arendamine

-

Ettevõtliku kooli ettevõtliku tunni mudel

-

Töökeskkonna ohutuse tagamine

-

Erasmus+

-

Projekt „Ettevõtlikkuse arendamine VJK-s „ (sh õppekäigud)

-

TLÜ Tulevikukooli programm (sh õppekäigud)

-

Üldõpetus algklassides

Kooliarendusrühmade tegevuste koordineerimine

Laiendatud juhtkond

Laiendatud juhtkond

2021

Läbi õppeaasta

direktor

Kollektiivlepingu uuendamine

Jaanuar 2022

Direktor, laiendatud
juhtkond,

õpetajate

usaldusisik
Töötajate motivatsioonisüsteemi parendamine, tunnustamise korra uuendamine

Oktoober 2021

Direktor, laiendatud
juhtkond

Töötajate vaimse ja füüsilise tervise toetamine:
-

mentortugi alustavatele õpetajatele,

-

liikumisürituste korraldamine ja toetamine,

-

vaimse tervise ürituste korraldamine ja toetamine,

-

tervise edendamise kulude toetamise süsteem.

Läbi õppeaasta

Direktor, laiendatud
juhtkond

III. Õppe- ja kasvatusprotsess:
Eesmärk/ tegevused

Tähtaeg

Täitjad

Läbi õppeaasta

Õppejuht, õpetajad,

Eesmärk: ennastjuhtiv õppija
Alaeesmärk: digipädev õppija.
 Õpilaste ja õpetajate digipädevuste analüüs vastavalt digipädevusmudelile ja
edasiste tegevuste kavandamine.
 Arvutiõpetuse integreerimiseks aineõppesse kokku lepitud tegevuste lisamine
töökavadesse ja läbiviimine.
 Koolitused ja nõustamised õpetajatele ja õpilastele.
 Täiendavate ja uute digiõppevahendite ja -keskkondade kasutuselevõtmine.

haridustehnoloog,
digitöörühm

Alaeesmärk: ettevõtlik õppija
-

Läbi õppeaasta

Ettevõtlikkuse

Tunnivaatluse ja tunni tagasisidestamise vormi väljatöötamine lähtuvalt ettevõtliku

töörühm, laiendatud

kooli põhimõtetest.

juhtkond,

Ettevõtlikkuse õppe praktilisemaks muutmine (2020-22 projekt 4. ja 7. klassides,

arendusjuht,

ettevõtlikkuse valikainetes 5. ja 6. klassis).

õppejuht

-

Ettevõtlike tegevuste toetamise süsteemi rakendamine.

-

Ettevõtliku kooli ettevõtliku tunni mudeli rakendamine.

Alaeesmärk: õpioskustega õppija

Läbi õppeaasta

Õppejuht,

-Õpioskuste töörühma loomine.

õpioskuste töörühm,

-1.-4. ja 5.-9.klassi enesejuhtimise ja enesehindamise vormide väljatöötamine

õpetajad

- Liikumispäeviku avamine Stuudiumis kõigile õpilastele ja selle järjepidev
rakendamine.
-Sõnalise hindamise tunnistuste loomine ja rakendamine 1. kooliastmes kõigis
õppeainetes.
- Õpimotivatsiooni suurendamine läbi õpioskuste arendamise loodusainetes
(Tulevikukooli programm).
Eesmärk: sidus õpe
Alaeesmärk: kooliastmetevaheline sidusus

Läbi õppeaasta

Õppejuht,

 1. klassi õpilaste perevestlused.

karjäärikoordinaator,

 Õpilaste arenguvestlused.

õpetajad

 Koostöö lasteaedadega (õpetajate töövarjutamine; Päevakeskuse spetsialistide
koostöö).

 Karjääritegevused kõigis kooliastmetes.
Alaeesmärk: valdkondadevaheline lõiming

juuni 2022

 Kooli ajaloo õpetamine 5. klassi ajaloos, baastöökava koostamine ja ainekava

Õppejuht, õpetajad,
tervistedendav

täiendamine.

ja

liikumakutsuv
töörühm

 Teemanädalad: VJK 113 ja Jakobson (08.-12.11.21); Eesti Vabariik ja
iseseisvuspäev (21.-25.02); Keskkonnanädal loodusainetes (9.05-13.05).
 Tervisekuu tegevused aprillis.
 1. klassi üldõpetus ja baastöökava koostamine.
 Eesti keele ja kirjanduse baastöökavade koostamine, kultuurilooliste õppekäikude
lisamine töökavadesse.
Alaeesmärk: eluline õpe

Läbi õppeaasta

Õpetajad, õppejuht,

 Teaduspäev 20.09.21 koostöös Taibukate teaduskooliga.

huvijuht,

 5.,6. klassi ettevõtlikkuse valikaine õppekäigud.

arendusjuht

 KIK programmi õppekäigud igale klassile.
 Valikainete süsteemi arendamine (kalandus, karjääriõpetus, eTwinning)
 Karjääripädevuse arendamine: töövarjupäev, Tööle Kaasa, karjäärikonverents,
ametite päev, vilistlasnädal, koostöö Töötukassaga
Eesmärk: individuaalne õpitee
Alaeesmärk: diferentseerimine ja individuaalne lähenemine
 Lennuülese rühmaõppe arendamine loodusainetes III kooliastmes (Tulevikukooli
programm)

Õpetajad, hevko

 Individuaalsete õppekavade koostamine vastavalt vajadusele (sh õppeainete
õppimise kiirendamine, huvihariduse arvestamine) ja tugimeetmete rakendamine
Alaeesmärk: toetav huviharidus
-

Huviringid 1. klassi päevakavas

-

Uute huviringide avamine

-

Rahuoluküsitluse läbiviimine huviringis osalevatele õpilastele

Huvijuht, õppejuht

Eesmärk: subjektiivne heaolu
Vaimne ja füüsiline tervis

õpetajad, HEVKO,

-

Tervisekuu aprillis

tervistedendav ja

-

Külalisloengud

liikumakutsuv

-

Õuevahetunnid

töörühm, õppejuht

-

VEPA metoodika rakendamise laiendamine algklassides

-

Kiusuennetuse tundide ja loengutega jätkamine 1. ja 2. kooliastmes
Õppejuht, õpetajad,

Toetav koolikorraldus
 1. klassi uue päevakava rakendamine

huvijuht

 Paaristundide ja diferentseeritud õpprühmade rakendamine 2. ja 3. kooliastmes
 Koolikellast loobumine paindlikuma päevakava võimaldamiseks

IV. Koostöö kogukonnaga
Koostöö vilistastega:
-

Vilistlaste nädala korraldamine seoses kooli sünnipäevaga

November

Direktor, huvijuht

2021

Direktor

-

Koostöö vilistlasnõukoguga

-

Muuseumikoridori ja kooli ajalooga seotud väljapanekute tutvustamine

-

Aasta vilistlase valimine

Läbi õppeaasta

Projektijuht

Läbi õppeaasta

Laiendatud juhtkond
Projektijuht

Mai-august
-

Kunstikoridori rajamine koostöös vilistlastega

2022

November
2021
Koostöö lastevanematega:

Direktor, õppejuht

Lastevanemate nõukoda

Läbi aasta

Rahuoluküsitlused

Kevad 2022

Arendusjuht

Koostöö hoolekoguga:
Regulaarsed hoolekogu koosolekud

Läbi õppeaasta

Direktor

Läbi õppeaasta

Juhtkond, õpetajad

Ürituste kavandamine koostöös hoolekoguga
Koostöö Viljandi ja maakonna asutuste ja ettevõtetega

V. Ressursside juhtimine:
Ressursside juhtimine toimub koostöös Viljandi linna haldusameti ja IT-teenistusega eelarveliste vahendite olemasolul.
Õueala kaasajastamine
-

Õuesõppe vahendite täiendamine

Läbi

Huvijuht,

õppeaasta

Haldusspetsialist

-

Võrkpalliväljaku rajamine

-

Võimaluste otsimine staadioni renoveerimiseks

-

Liikumisega seotud väliinventari soetamine

Siseruumide kaasajastamine
-

Võimaluste otsimine peeglisaali ja jõusaali remondiks ja inventari täiendamiseks

-

Siseruumine üldalade mürataseme analüüs ja parenduste kavandamine

-

Siseterviseraja täiendamine

-

Kunstikoridori täiendamine

-

Ajalookoridori täiendamine

-

Raamatukogu ruumi kaasajastamine

Ujula kaasajastamine ja remonttööd
Koolimööbli ja inventari uuendamine

IKT vahendite kaasajastamine
-

aula ja auditooriumi esitlustehnika kaasajastamine

-

klassiruumide esitlustehnika kaasajastamine

-

koolitöötajate arvutite väljavahetamine

-

õpetajate toa esitlustehnika paigaldamine

-

WIFI võrgu parendamine

IV. Sündmuste kalender on leitav Stuudiumis.

Läbi

Direktor,

õppeaasta

haldusspetsialist

Läbi

Direktor,

õppeaasta

haldusspetsialist

Läbi

Direktor,

õppeaasta

haldusspetsialist

Läbi

Direktor,

õppeaasta

IT-teenistus,
haldusspetsialist

