SAKU GÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN 2022/23 õ.-a.
ÜLDSÄTTED
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 70 lg 1 p1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevusalane 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.
2022/2023. õppeaasta prioriteetsed eesmärgid arengukavast tulenevate valdkondade kaupa (kinnitatud 29.08.2022 õppenõukogul):
eestvedamine ja juhtimine: avatud juhtimine ja personali kaasamine juhtimisprotsessi;
personali juhtimine: koostöös personaliga täiustada töötajate motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi;
koolis töötab professionaalne, motiveeritud, õppijate arengut toetav personal;
koostöö huvigruppidega: õpilasesindus on kaasatud koolielu korraldamisse; lapsevanemad on teadlikud ning kooliellu kaasatud;
ressursside juhtimine: mitmekesistada õpilaste arengut projektidest osavõtuga;
õppe-ja kasvatusprotsessi juhtimine: korrektselt planeeritud ja analüüsitud õppe- ja kasvatustöö õpilaste võimetekohase arengu toetamiseks.
Koolipere suhtlusringid
Juhtkond: teisipäeviti kell 09:00
Direktor, õppejuhid ja tugisüsteem: vajaduspõhiselt
Õpetajate koostööaeg: üldiselt neljapäeviti
Juhtkonna esindaja(te) kohtumine õpilasesindusega: kord trimestris
Juhtkond ja koostöökodade juhid: neli korda aastas
PÕHISUUND

EESMÄRK

TEGEVUSE(D)

Meie põhisuund EESTVEDAMISE JA
JUHTIMISE (3.1.) VALDKONNAS on
koostööle ja enesearendamisele
suunatud koolikultuuri
juurutamine.

2. Koolis on toimiv
tagasisidestamise süsteem.

Kooli personaliga
arenguvestluste läbiviimine
ning selle põhjal
koolitusvajaduse tagamine.

Tagasiside küsitluste
läbiviimine õpetajate,
õpilaste ja lastevanemate
seas teisel poolaastal.
3. Avatud juhtimine ja
personali kaasamine
juhtimisprotsessi.

Koostöökodade tegevuse
arendamine ja sisulise
koostöö tugevdamine.

MÕÕDIK/TULEMUS
Iga koolipersonali liige täidab
1x aastas eneseanalüüsi, mille
põhjal viiakse vahetu juhi
poolt läbi arenguvestlus ning
selgitatakse välja
koolitusvajadus järgmiseks
õppeaastaks.
Tagasisideküsitlused on ette
valmistatud ja läbi viidud.
Kooli uue õppeaasta
üldtööplaani läbiviimisel on
arvestatud rahulolu küsitluste
tulemustega.
Koostöökodade
koordinaatorite
enesetäiendamisvajaduste
väljaselgitamine.
Koostöökoja koordinaatorite
koolitamine (vähemalt üks
üldkoolitus)

TEOSTAMISE AEG

VASTUTAJA

Mai-juuni 2023

P. Sahva, P. Kallaste, M.
Toompärg, K. Fomotškin

Märts-aprill 2023

A. Kuldmäe

September 2022

A. Kuldmäe

Oktoober-detsember 2022

A. Kuldmäe

Koostöökoja koordinaatorite
ja juhtkonna ühiste
kohtumiste korraldamine ja
sisuliste ettepanekute
tegemine.

Iganädalane infokiri jõuab
kogu personalini olenemata
kooliastmest.

Saku Gümnaasiumi 20192022 sisehindamise
läbiviimine ja aruande
koostamine.
Sisehindamise aruande
kinnitamine.
Saku Gümnaasiumi uue
perioodi (2023-2025)
arengukava koostamine ja
kinnitamine.
Meie põhisuund PERSONALI
JUHTIMISE (3.2.) VALDKONNAS on
koostööle ja iga koolipere liikme
poolsele professionaalsele arengule
suunatud koolikultuuri
juurutamine. Tähtsustatud on
üksteiselt õppimine (tunnivaatlus,
koostöised õpisündmused)
ja kogetu reflekteerimine.

1. Koolis töötab
professionaalne,
motiveeritud, õppijate
arengut toetav personal.

Koostöökodadel on tehtud ja
esitatud tööplaanid.
Koostöökodade kohtumised
toimuvad vähemalt neli korda
õppeaastas. Kohtumisi
kokkuvõtvad protokollid on
leitavad Teras kaustas nimega
Koostöökodade materjalid.
Õppeaasta jooksul toimub neli
kohtumist, millel on arutatud
nii koostöökodade liikmete
sisulisi ettepanekuid õppe- ja
kasvatustöö arendamiseks,
koolikorralduslikes küsimustes
kui juhtkonna poolseid
teemapüstitusi. Paraneb
kahesuunaline
infovahetamine.
Personali liikmed tunnetavad
end meeskonna liikmetena,
nad on huvitatud
organisatsiooni arengust ja
heas mainest ning on
teadlikud organisatsiooni
eesmärkidest.

September 2022

Koostöökodade
koordinaatorid

September 2022-august
2023

Koostöökodade
koordinaatorid

September 2022, november
2022, veebruar 2023 ja
K. Fomotškin
aprill 2023.

September 2022-juuni 2023 K. Fomotškin

Saku Gümnaasiumi
sisehindamine on läbi viidud ja September 2022
aruanne koostatud.

A. Kuldmäe

Sisehindamise aruanne on
kinnitatud.

Oktoober 2022

A. Kuldmäe

Kooli uus arengukava on
koostatud ja koolipidaja poolt
kinnitatud.

Detsember 2022

K. Fomotškin

September 2022-mai 2023

P. Sahva, P. Kallaste, M.
Toompärg

Õpetajate poolt vastastikune Iga õpetaja külastab ja
tundide külastamine ja
tagasisidestab vähemalt kahe
tulemuste tagasisidestamine. kolleegi tundi õppeaastas.

Koolisisene aktiivsete
õppemeetodite alane
kogemuste vahetamine.

On toimunud üks parimate
praktikate päev.

Veebruar 2023

A. Kuldmäe

September 2022

K. Fomotškin

September 2022-august
2023

K. Fomotškin, G. Urres

September 2022-august
2023

A. Kuldmäe

Õppeaasta jooksul on
toimunud vähemalt kolm
ühisüritust.

September 2022-august
2023

K. Fomotškin

Kõikide uute koolipere
liikmetega on läbi viidud
töörõõmu vestlused.

Detsember 2022-juuni 2023 G. Urres, õppejuhid, koolijuht

Töötajate motivatsiooni- ja
tunnustussüsteem on üle
vaadatud ning uuendatud.

Veebruar 2023

On koostatud ja
Täiendkoolitustel osalemise kommunikeeritud õpetajate
põhimõtete väljatöötamine ja enesetäiendamist toetav
rakendamine
süsteem ja selleks kasutada
olevad ressursid.
Õpetaja on saanud
osaleda vähemalt ühel
Täiendkoolituste
eneseanalüüsist lähtuval ja
võimaldamine lähtuvalt
tema professionaalset arengut
õpetaja eneseanalüüsist.
toetaval individuaalsel
koolitusel.
Koolitusmaterjalide
Koolitusmaterjalid on ühiseks
jagamine, sisekoolituste
kasutamiseks Teras - kaustas
läbiviimine, õpetajalt
Koolitused.
õpetajale õppimine.
2. Koostöös personaliga
täiustada töötajate
motivatsiooni- ja
tunnustussüsteemi.

Ühtsustunnet kasvatavate
ühisürituste korraldamine.
Katseaja eneseanalüüsi
küsitluse ja töörõõmu
vestluste läbiviimine uute
koolipere liikmetega.
Töötajate motivatsiooni- ja
tunnustamissüsteemi
edasiarendamine koostöös
koostöökodadega.

G. Urres, K. Fomotškin

On täiustatud ja uuendatud
Uute töötajate sisseelamis- ja
Saku Gümnaasiumi
3. Toimiv mentorite süsteem. mentorlussüsteemi
September 2022
G. Urres
mentorluse kord ning
täiustamine.
tingimused.
Mentorid on saanud oma rolli
Mentorite toetamine.
September 2022-juuni 2023 G. Urres
täitmiseks vajalikku toetust
ning kovisioone.
Mentorid kohtuvad kord
trimestris refleksiooniringiskovisioonis;
Mentorite ja menteede
menteed kohtuvad üle kahe
September 2022-juuni 2023 G. Urres
koostöö toetamine.
nädala refleksiooniringis;
kokkuvõttev
refleksiooniseminar õppeaasta
lõpus.

Meie põhisuund VALDKONNAS
KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDREGA on
1. Lapsevanemad on
heade suhete edendamine
koolielust teadlikud ning
koolikogukonnaga ja koostöö
kooliellu kaasatud.
tugevdamine õppijate heaolu silmas
pidades.

2. Vilistlaskond on kaasatud
kooli õppe- ja
kasvatustegevusse.

Refleksiooni võimaluste
pakkumine menteedele.

Menteed on saanud vastavalt
mentorluse korrale
mentoritelt professionaalset
tuge ja seeläbi kooliellu
sulandunud.

Lastevanematele regulaarselt
info jagamine koolielu
puudutavatel olulisematel
teemadel.

Regulaarse infokirja saatmine
Stuudiumis, olulisema
September 2022-juuni 2023 K. Fomotskin
kajastamine kooli veebilehel ja
sotsiaalmeedia kanalites.

Üldkoosolekute ja
Nii üldkoosolekud kui
klassikoosolekute läbiviimine klassikoosolekud on toimunud
vähemalt kord aastas.
ja protokollitud.
Kooli veebilehele loodud
Lastevanematele abi- ja
alajaotuse “Abiks
koolitusvõimaluste kohta info
lapsevanemale” pidev
koondamine ja jagamine.
täiustamine.
Koolisiseste infopäevade
ja/või arendavate koolituste On toimunud vähemalt 6
infopäeva ja/või koolitust.
korraldamine
lapsevanematele.
Lapsevanematega koostöös
On ellu kutsutud vähemalt 3
läbiviidavate sündmuste
lapsevanematega koostöös
korraldamine koolielu
läbiviidavat sündmust.
rikastamiseks.
Saku Gümnaasiumi "Tagasi
Saku Gümnaasiumi "Tagasi
Kooli" eriprojekt on käivitatud
Kooli" eriprojekti käivitamine
ja piloteeritud.
Kooliellu panustanud
Läbi on viidud üks
lapsevanemate tunnustamine tunnustussündmus
Õppeaastas toimub vähemalt
Vilistlaste poolt tundide
kaks “Vilistlased kooli” raames
läbiviimine.
ettevalmistatud õpitubade
päeva.
Kord nädalas säravate
Vilistlaste tutvustamine.
vilistlaste esitlemine kooli
kanalites.
Saku Gümnaasiumi
Ajaloopäev on ette
ajaloopäeva läbiviimine.
valmistatud ja toimunud.
On läbi mõeldud ja loodud
Saku Gümnaasiumi lähiajaloo
süsteem Saku Gümnaasiumi
materjalide kogumine ja
lähiajaloo talletamiseks ja selle
süstematiseerimine.
järjepidevaks kogumiseks.

September 2022-juuni 2023 G. Urres

September 2022-juuni 2023

P. Sahva, P. Kallaste, M.
Toompärg, K. Fomotškin

September 2022-juuni 2023 A. Kuldmäe

September 2022-juuni 2023

P. Sahva, P. Kallaste, M.
Toompärg, K. Fomotškin

Oktoober 2022-juuni 2023

E. Ramst, M. Usin

Märts-aprill 2023

E. Ramst, M. Usin

Mai 2023

E. Ramst, M. Usin

Oktoober 2022 ja märts
2023

E. Ramst, M. Usin

November 2022-mai 2023

M. Usin

Mai 2023

E. Ramst, M. Usin

November 2022-mai 2023

M. Usin

3. Õpilasesindus on
kaasatud koolielu
korraldamisse.

4. Koolil on toimiv
väliskommunikatsioon

5. Tõhustada koostööd
ülikoolidega.

Vähemalt kord trimestris
toimuvad kohtumised
Õpilasesinduse kaasamine
juhtkonna liikme(te) ja
koolielu puudutavate
õpilasesinduse vahel ja
küsimuste lahendamisel ja
õpilasesindus on kaasatud
ürituste korraldamisel.
koolielu puudutavate
küsimuste lahendamisse.
Õpilasesinduse algatuste
On toetatud vähemalt kuut
toetamine.
õpilasesinduse algatust.
Õpilasesinduse liikmetele on
toimunud koolitus
Õpilasesinduse liikmete
õpilasesinduse rolli,
professionaalse arengu
võimaluste, kohustuste ja
toetamine.
kooliellu
panustamisvõimaluste kohta.
Kord kuus toimuvate
õpilasesinduse eestvedajate ja
koolijuhi vahelise kohtumiste
Õpilasesinduse eestvedajate
tava sisseviimine ja seeläbi
arendamine ja toetamine.
õpilasesinduse operatiivsem
otsustusprotsessidesse
kaasamine.
On välja selgitatud
Kaasava eelarvervestamise
eelarvelised võimalused
projekti
kaasava eelarve
rakendamisvõimaluste
rakendamiseks ning ette
väljaselgitamine ja
valmistatud kaasava eelarve
ettevalmistamine Saku
projekti realiseerimine
Gümnaasiumis.
2023/2024 õppeaastast.
Kooli sotsiaalmeedia kanalite Kooli sündmuste plaanis
teadlikum ja aktiivsem
olevad olulisemad sündmused
kasutamine koolielu
on kajastatud nii kooli
puudutavate sündmuste
kodulehel kui sotsiaalmeedia
kajastamisel.
kanalites (FB, Instagram).
On tehtud ettevalmistused
kooli brändiraamatu protsessi
Kooli brändiraamatu
ettevalmistamiseks ja
protsessi käivitamine.
alustatud brändiraamatu
uuendamisega.
Gümnaasiumiastme õppetöö
mitmekesistamiseks pakkuda Gümnaasiumiastme moodulja valikainete
õpilastele moodul- ja
mitmekesistamine koostöös
valikainete kursuseid
kõrgkoolidega.
koostöös ülikoolide jt
kõrgkoolidega.

September 2022-juuni 2023 K. Fomotškin, E. Ramst, M.
Usin

September 2022-juuni 2023 E. Ramst, M. Usin

Oktoober 2022

E. Ramst, M. Usin

September 2022-juuni 2023 K. Fomotškin, E. Ramst, M.
Usin

Aprill 2023

K. Fomotškin

K.Fomotškin, G. Urres, E.
September 2022-juuni 2023 Ramst, M. Usin, A. Kuldmäe,
haridustehnoloog

Jaanuar-aprill 2023

K.Fomotškin, G. Urres

Aprill-juuni 2023

M. Toompärg

Põhikooli õppetöö
mitmekesistamine koostöös
ülikoolidega.

Meie põhisuund RESSURSSIDE
1. Mitmekesistada õpilaste
JUHTIMISE VALDKONNAS on
arengut projektidest
kaasaegse ja turvalise õpikeskkonna
osavõtuga.
arendamine.

Olemasolevate projektidega
jätkamine.

Võimaluste loomine
projektidest osavõtvate
õpilaste arvu
suurendamiseks.

Projektipõhise õppe
juurutamine.

3. Koolil on õppetegevuse
toetamiseks vajalik inventar.

Projektide kirjutamisse
panustavate õpetajate arvu
suurendamine ja selleks
võimaluste loomine.
Õpilaste liikumisaktiivsuse
suurendamiseks erinevate
lisavahendite soetamine algja põhikooli majja.
Koolimööbli uuendamiseks
järgmise kolme aasta plaani
koostamine.

Põhikooli õpilased osalevad
Tartu Ülikooli Teaduskooli
kursustel.
Kooli õpilastel on võimalus
osaleda juba käimasolevates
programmides ja projektides
(KIK, Eramus, KEAT,
Maanteeameti
ennetusprogramm, VEPA,
UNESCO ühendkoolide
võrgustiku tegevused, Asses
Learning, E-Twinning, Hooliv
klass).
Täiendavate võimaluste
loomine kõikide kooliastmete
õpilastele osaleda riigisisestes
ja rahvusvahelistes
projektides. Õpilastele
pakutakse osalemisvõimalust
kuni kolmes projektis.
Koostöökodade eestvedamisel
leitakse võimalusi
projektipõhise õppe
lainedamiseks. Õppeaasta
jooksul toimub vähemalt kolm
projektipäeva.
Vähemalt 10 uut õpetajat on
kaasatud erinevate projektide
kirjutamisse ja
koordineerimisse.
Mõlema maja õuealale ja
siseruumidesse on soetatud
juurde liikumisaktiivsust
tõstvaid vahendeid.
Läbi on viidud olemasoleva
inventari ülevaatus (eelkõige
lauad-toolid) ning koostatud
inventari uuendamise plaan
aastateks 2023-2025.

September 2022-mai 2023

P. Kallaste

September 2022-august
2023

A. Kuldmäe

September 2022-august
2023

A. Kuldmäe

September 2022-august
2023

Koostöökodade
koordinaatorid, õppejuhid

September 2022-August
2023

A. Kuldmäe

September 2022, märts
2023

K. Fomotškin

Märts-aprill 2023

Majandusjuhataja

Tehnoloogiaõpetuse
õppevahendite võimaluste
suurendamine.

Põhikooli maja söökla
uuendamine.

Kooliraadio toimimiseks
vajalike tehniliste vahendite
soetamine.
Meie põhisuund ÕPPE- JA
KASVATUSPROTSESSI JUHTIMISE
VALDKONNAS on õpetajate
koolitamise kaudu ennastjuhtiva
õppija kujundamine ning
õpimotivatsiooni toetava
õpikäsituse loomine.

1. Korrektselt planeeritud ja
analüüsitud õppeTaseme- ja/või tempopõhise
kasvatustöö õpilase
õppetöö korraldamine.
võimetekohase arengu
tagamiseks.
Kool lähtub õppe
korraldamisel kaasava
hariduse põhimõtetest.

Andekatele õpilastele
täiendavate õppetööd
rikastavate võimaluste
pakkumise suurendamine.

Tehnoloogiaõpetuse õppe
mitmekesistamiseks vajalike
seadmete (CNC pink, 3D
printer ja erinavad
õpperobotid) soetamiseks
projekti kirjutamine ja
positiivse rahastusotsuse
korral vastavate seadmete
soetamine.
Põhikooli maja sööklas
järjekordade vähendamiseks
vajalike muudatuste
sisseviimine ja selleks
vajamineva inventari (söögi
jagamise koht saali keskele)
soetamine.
Kooliraadio toimimiseks
vajalikud vahendid on olemas
nii põhikooli- kui
gümnaasiumimajas.

September 2022

A. Kuldmäe

Märts-juuni 2023

Majandusjuhataja

Oktoober 2022

K. Fomotškin

Alates 6. klassist jätkatakse
2021/2022 õppeaastal
September 2022-juuni 2023 P. Kallaste
alustatud temporühmade
põhise õppe läbiviimisega A- ja
B-võõrkeele õpetamisel.
Arvestatud on iga õpilase
võimekust ning õppetöö
September 2022-juuni 2023
läbiviimisel arvestatakse
sellega.
Õpetajate oskuste tõstmine
andekate õpilaste arendamise
võimaluste kohta, vaimsete
võimete analüüsimiseks
September 2022-juuni 2023
testide kasutamine ning
väljundite suurendamine
andekate õpilaste õppe
rikastamiseks.

P. Sahva, P. Kallaste, M.
Toompärg, tugisüsteemi juht

P. Sahva, P. Kallaste, M.
Toompärg, tugisüsteemi juht

3. Tuge vajavate (sh HEV) ja
andekate õpilaste varajane
märkamine ning õppetöö
individualiseerimine (sh
tegevused distantsõppest
tulenevate õpilünkade
tasandmiseks).

Tugimeetmete
(sh tegevused õpilünkate
tasandamiseks)
kavandamine, rakendamine,
hindamine.

Koostöise klassikultuuri
loomine ja arendamine.

Klassijuhatajate aasta
ettevalmistamine
4. Gümnaasiumi ja põhikooli
õppekorralduse pidev
analüüsimine ja
parendamine.

Iga-aastane valikkursuste
korrigeerimine lähtuvalt
huvigruppide soovidest ja
kooli võimalustest.

Gümnasistidele koolivälise
õppimise võimaldamine.

B-võõrkeele valikute
laiendamise võimaluste
analüüsimine ning valiku
võimaldamine alates
2023/2024 õppeaastast.

Õppetöös tuge saavate
õpilaste arv;
rakendatud tugimeetmete arv; September 2022-juuni 2023 Õppejuhid, tugisüsteemi juht
tugispetsialistide poolt
toetatud õpilaste arv.
VEPA metoodikat rakendavate
klasside/õpilaste arv on
tõusnud kümneni ning
September 2022-juuni 2023 P. Sahva, K. Fomotškin
2023/2024 õppeaastast
lisandub veel 6 uut rakendavat
klassi.
On ette valmistatud ja tehtud
tegevus- ja ajaplaan
klassijuhatajate võimestamise Veebruar 2023-mai 2023
K. Fomotškin
aasta elluviimiseks 2023/2024
õppeaastast.
9.-11. kl õpilaste huvide
kaardistamine.

Jaanuar-veebruar 2023

M. Toompärg, P. Kallaste

Uueks õppeaastaks on
korrigeeritud ja täiendatud
valikkursuste loend, koostatud
on põhikooli- ja
Juuni-august 2023
M. Toompärg, P. Kallaste
gümnaasiumiastme uue õ-a
valikainete teatmik.
Koostatud/korrigeeritud
valikainete ainekavad on
uuendatud kooli õppekavas.
Õpilased osalevad nende
andeid arendavate valikainete
rühmades, kooliväliste
September 2022-juuni 2023 M. Toompärg
organisatsioonide ja/või
kõrgkoolide poolt
gümnasistidele pakutavatel
kursustel.
On ette valmistatud ja loodud
kõik vajalikud tingimused kahe
B-võõrkeele valiku
Oktoober 2022-aprill 2023 P. Kallaste, K. Fomotškin
võimaldamiseks põhikooli
astmes alates 2023/2024
õppeaastast.

5. Saku Gümnaasium on
Tervist Edendav kool

Koolipäeva alguse muutmine
2023/2024 õppeaastast
ja sellega kaasnevate
rakendatakse hilisemat
koolikorralduslike
koolipäeva alguse kellaaega.
muudatuste sisseviimine.
2023/2024 õppeaastast
Karjääriõppe võimaluste
võimaldatakse karjääriõpet ka
laiendamine.
8. klassides.
2023/2024 õppeaastast
Liikumisõpetusele ülemineku
rakendatakse koolis
ettevalmistamine.
liikumisõpetust.
Tervisenõukogul on koostatud
2022/2023 õppeaasta
tegevusplaan ning toimub
Toimiv tervisenõukogu.
läbimõeldud tegevus valitud
fookusteemade (uni,
toitumine, ekraaniaeg)
tegevuste elluviimiseks.
I kooliastme õpilastele
toimuvad 2x nädalas
tantsuvahetunnid, 3x aastas
Liikumisaktiivsust tõstvate
toimuvad ülekoolilised
tegevuste arvu
liikumisüritused, rakendatakse
suurendamine.
liikumisvahetunde, soetatud
on liikumisaktiivsust toetavaid
lisavahendeid.
Taimse teisipäeva
programmiga jätkamine ning
Tervisliku toitumise
erinevate
juurutamine.
teavituskampaaniate
läbiviimine koolikogukonna
liikmete seas.
Jalg- ja tõukerattaga koolis
30% kooliõpilastest liigub kooli
käivate laste osakaalu
jalg- või tõukerattaga. Juurde
tõstmine ja selleks vajalike
on seotatud jalgratta hoidjaid.
tingimuste loomine.
Saku Gümnaasium on liitunud
Liikuma Kutsuva kooliga
Liikuma Kutsuva kooli
liitumine.
võrgustikuga.

Oktoober 2022-mai 2023

K. Fomotškin, P. Sahva, P.
Kallaste, M. Toompärg

Aprill-mai 2023

P. Kallaste

September 2022-august
2023

P. Sahva, P. Kallaste, M.
Toompärg

September 2022

Tervisenõukogu eestvedaja

Kogukonnajuhid,
September 2022-juuni 2023 liikumisõpetajad,
tervisenõukogu

September 2022-juuni 2023 K. Fomotškin, tervisenõukogu

K. Fomotskin,
September 2022-juuni 2023 majandusjuhataja,
kogukonnajuhid
August 2023

K. Fomotškin, liikumisõpetuse
koostöökoda

6. Keskkonnaalase
teadlikkuse tõstmine.

Teadlikkuse tõstmine toidu
raiskamise vähendamise,
prügi sorteerimise
vajalikkuse, tervisliku
toitumise juurutamise
teemadel).

Õppekäikude korraldamine.

On läbi viidud erinevaid
teadlikkust tõstvaid üritusi ja
infotunde. Kooli infostendidel
ja -ekraanidel on jagatud
September 2022-juuni 2023 K. Fomotskin, kogukonnajuhid
teadlikkust tõstvaid
infomaterjale. Alustame prügi
sorteerimisega ning selleks on
olemas vajalikud prügikastid.
Kõik põhikooli õpilased on
osalenud
September 2022-juuni 2023 A. Kuldmäe
keskkonnateadlikkuse projekti
õppekäikudel (õpilaste arv).

Kavandatud õppenõukogu tegevus:
1. 01.12.2022 - õppenõukogu ja töökoosolek;
2. 16.03.2023 - õppenõukogu ja töökoosolek;
3. 05.06.2023 - 1. kooliastme õppenõukogu;
4. 06.06.2023 - 2. kooliastme õppenõukogu;
5. 07.06.2023 - 7.-8. klassi õppenõukogu;
6. 08.06.2023 - gümnaasiumiastme õppenõukogu - 10.-11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
7. 17.06.2023 - 3. kooliastme õppenõukogu - põhikooli lõpetamine;
8. 20.06.2023 - gümnaasiumiastme õppenõukogu - 45. lennu lõpetamine;
9. 29.08.2023 - õppenõukogu ja töökoosolek.
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.

