SAKU GÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN 2020/21 õ.-a.
ÜLDSÄTTED
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 70 lg 1 p1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument.
Haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a määruse nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on kooli dokument, milles on määratletud kooli ühe
õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
Planeeritud koosolekud:
Juhtkond: Teisipäeviti kell 9.00
Direktor, õppejuhid ja tugisüsteem: Kord kuus
Õpetajate koostööaeg: Vähemalt kord kuus neljapäeviti.
Juhtkond ja õpilasesindus: Kord trimestris
Juhtkond ja koostöökodade juhid: Vastavalt vajadusele

PÕHISUUND
Meie põhisuund
eestvedamise ja juhtimise
ning personali juhtimise
valdkonnas on koostööle
ja enesearendamisele
suunatud koolikultuuri
juurutamine.

EESMÄRK
Koostöö ja kaasava
juhtimise parendamiseks
koostöökodade loomine.

TEGEVUSED
Koostöökodade korra
loomine.
Koostöökodade juhtide
valimine.
Toimuvad regulaarsed
koostöötunnid korra kuus.
Koostöökodade
kaasamine kooli arengu
arutelude juurde.
Töö analüüs õppeaasta
lõpus.

MÕÕDIK/TULEMUS
Koostöökojad on loodud
ning toimivad regulaarselt
juhtimisprotsessi
toetavalt.

VASTUTAJA
Õppejuhid koostöös
arendus- ja projektijuhiga.

Koolis on toimiv
tagasisidestamise
süsteem.

Kooli personaliga
regulaarne aastavestluste
läbiviimine.
Tagasisideküsitluste
läbiviimine huvigruppide
seas.

Personal ja kool saavad
oma töö kohta
tagasisidet. Kõikide
osapoolte
parendustegevused
lähtuvalt tagasisidest.

Taavi Vilba
Anne Kuldmäe

Õpetaja poolt
eneseanalüüsi täitmine.

Meie põhisuund koostöö
valdkonnas on
huvigruppidega heade
suhete edendamine ja
koostöö tugevdamine
õppijate heaolu silmas
pidades.

Huvigrupid on kaasatud
kooli arengusse lähtudes
õpilaste vajadustest.

Sisehindamiskorra
uuendamine
Koostöös vilistlastega SG
90 ettevalmistamine.
Karjääripäeva
korraldamine.
Vilistlaste kaasamine
õpetajate päeval.
Lastevanematele
saadetava
infokirja välja töötamine.
Regulaarsed koosolekud
juhtkonna ja
õpilasesinduse vahel.
Külalisesinejad õpilastele.

Juhtkond

Meie põhisuund
ressursside juhtimise
valdkonnas on kaasaegse
ja turvalise
õppekeskkonna
arendamine.

Koolil on õppetegevuseks
vajalik inventar.

Meie põhisuund õppe- ja
kasvatustöö valdkonnas
on õpetajate koolitamise
kaudu ennastjuhtiva
õppija kujundamine ning
õpimotivatsiooni toetava
õpikäsituse loomine.

Moodulitel põhineva
õppeplaani
väljatöötamine
gümnaasiumiastmes.
Võimaliku tasemepõhise
õppe töörühma loomine.

Dokumendikaamerate
hange. Infosüsteemi
loomine.
Õpilastele vabaaja
veetmise võimaluste
loomine.
Kodulehe uuendamine.

Töörühma loomine.
Tasemepõhisel õppel
olevate koolide
külastused.

Taavi Vilba

2021/22 õppeaastal
oleme suunapõhiselt
õppelt õle läinud
moodulõppele.
Jõudmine selgusele, kas
5.-9. klassis on võimalik
põhiainetes luua
tasemerühmad.

Taavi Vilba
Merike Toompärg

Piret Kallaste

Kavandatud õppenõukogu tegevus:
1. 07.06.2021 1. kooliastme õppenõukogu
2. 08.06.2021 2. kooliastme õppenõukogu
3. 09.06.2021 7.-8.klassi õppenõukogu
4. 10.06.2021 gümnaasiumiastme õppenõukogu
5. 11.06.2021 õppenõukogu põhikooli lõpetamine

Käesolevas üldtööplaanis on kavandatud korralised õppenõukogu koosolekud õppenõukogu ülesannete täitmiseks. Korralise koosoleku
toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise
koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja
kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

