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Kinnitatud õppenõukogus 18.05.2018 protokoll 13-8.2/5
ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019. õa
Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2018/2019. õppeaasta koolivaheajad
järgmistel perioodidel:
I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
III vaheaeg 25. veebruar 2019. a kuni 3. märts 2019. a;
IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.
2018/2019. õppeaasta eesmärgid
1. Iga õpilase eripära ja võimeid on märgatud ja toetatud.
2. Aine- ja huvitegevus on lõimitud. Paranenud on koostöötahe ja -oskus kõikidel tasanditel.
3. Väärtustatakse paikkondlikku omapära ja rahvuskultuuri ning osaletakse laulu- ja tantsupeol
“Minu arm”.
4. KiVa projektis osalemise kaudu on vaimne koolikeskkond muutunud turvalisemaks.
5. Võru hariduselu traditsioonide väärtustamiseks toimub Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi,
Võrusoo Põhikooli ja Võru I Põhikooli ning Võru Kreutzwaldi Kooli vilistlaste kokkutulek.

1. Õppe- ja kasvatusprotsess
Õppekava arendus
Tegevus

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

Õppekava analüüs ja uuendamine
vastavalt aset leidvatele
muudatustele kooli õppekavas

Õppeaasta
vältel

Õppejuhid,
aineühenduste
juhid

Õppejuhid

Õpilase osa ja vastutuse
tähtsustamine õpiprotsessis

Õppeaasta
vältel

Aineõpetajad

Õppejuhid

Leitakse uusi võimalusi ja meetodeid
ainetevaheliseks lõiminguks

Õppeaasta
vältel

Aineühenduste
juhid

Õppejuhid

Loovtööde juhendmaterjalide
uuendamine

September,
oktoober

Aineühenduste
juhid

Õppejuhid

Digipädevuste arendus
Tegevus

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

3. ja 6. kl robootika
matemaatikatundides (20 tundi).

Õppeaasta
vältel

Matemaatika- ja
klassiõpetajad

Haridustehnoloog

Analüüsitakse digipädevuste
saavutamise kava, vajaduse korral
uuendatakse.

Õppeaasta
vältel

Reaalainete
ühendus

Haridustehnoloog

Haridustehnoloog

Direktor

Jälgitakse digipädevuste
kujundamist ainetundides.

Õppeaasta
vältel

Õppija individuaalsuse arendamine
Tegevus

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

Õpetajate ümarlauad klassiti
andekatele õpilastele lisavõimaluste
leidmiseks, nende sotsiaalsete ja
emotsionaalsete vajaduste
tundmaõppimiseks. Individuaalsete
õppekavade koostamine.

Õppeaasta vältel

Õppejuhid,
aineõpetajad,
tugispetsialistid

Õppejuhid

Täiendatakse ja täpsustatakse
erivajadustega õpilaste märkamiseks
ja
suunamiseks loodud süsteemi.

Õppeaasta vältel

Tugispetsialistid

Õppejuhid

HEV õpilaste õpetamise
metoodika paremaks valdamiseks
tagatakse õpetajatele täiendkoolituse
võimalused.

Õppeaasta vältel

Õppejuhid

Direktor

Luuakse täiendavaid võimalusi
andekate õpilaste arendamiseks.
Viiakse ellu projekt „Võimaluste
loomine andekatele õpilastele“.

Õppeaasta vältel

Õppejuhid

Direktor

Turvalisuse ja terviseedenduse tagamine
Tegevus

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

KiVa projekti raames viiakse läbi
rahvusvaheline valge kaardi päev,
turvalise Interneti päev.

Veebruar,
aprill

Tugispetsialistid,
klassijuhatajad

Sotsiaalpedagoogid

Koolis peetakse lugu ohutusest,
koolimaja ja selle ümbruse puhtusest
ning isiklikust hügieenist.

Õppeaasta vältel

Tervisenõukogu, Direktor
majandusjuhataja

Korraldatakse ettevõtmisi tervise,
kehalise aktiivsuse ja vaimse heaolu
parandamiseks.

Õppeaasta vältel

Tervisenõukogu,
huvijuht

Direktor

Kasutatakse aktiivõppe meetodeid
klassiruumis, õuesõppel ja
vahetundides.

Õppeaasta vältel

Huvijuht,
õppejuhid

Direktor

Korraldatakse hädaolukorra
lahendamise koolitus ja õppus.

Aprill, mai

Majandusjuhataja

Direktor

Kaardistatakse õpi- ja töökeskkonna
füüsilised ohud.

November,
detsember

Tervisenõukogu,
majandusjuhataja

Direktor

Täiendatakse õpilaste motiveerimise
ja tunnustamise korda.

September

Aineühendused

Direktor

Tunnustatakse ja motiveeritakse
õpilasi vastavalt tunnustamise
korrale.

Õppeaasta
vältel

Aineõpetajad,
klassijuhatajad

Direktor

Tunnustamine ja motiveerimine

2. Eestvedamine ja juhtimine
Koolikorralduslikud dokumendid
Tegevus

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

Direktor

Direktor

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

Toimuvad iganädalased infotunnid
töötajatele.

Õppeaasta vältel

Direktor

Direktor

Kord kuus toimuvad aineühenduste
juhtide koosolekud.

Õppeaasta vältel

Direktor

Direktor

Töötaja panust märgatakse ja
väärtustatakse.

Õppeaasta vältel

Direktor

Direktor

Lastevanemad kaasatakse
aktiivsemalt koolitöösse ja
tegemistesse.

Õppeaasta vältel

Klassijuhatajad

Direktor

Ametijuhendite uuendamine
Oktoober,
(igapäevaelust tulenevate vajadustega november
kooskõlastamine).
Kaasav juhtimine
Tegevus

Viiakse läbi õpilaste, vanemate ja
töötajate rahuloluküsitlused.

Märts, aprill

Klassijuhatajad, Direktor
õppejuhid,
psühholoog,
infojuht,
majandusjuhataja

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

Jälgitakse koolikultuuri teisenemist Õppeaasta vältel
õppeprotsessis osalejate muutunud
rollide kaudu.

Aineõpetajad,
õppejuhid

Õppejuhid

1. klass
November,
Õpilaste ettevalmistus kooliks ning mai
õpilaste areng esimesel kooliaastal.

Aineõpetajad,
õppejuhid

3. klass
Õpilaste ettevalmistus I kooliastme
lõpetamiseks.

Veebruar

Aineõpetajad,
tugispetsialistid

Õppejuhid

4. klass
Õpilaste toimetulek,
põhikooli minekuks.

Jaanuar

Aineõpetajad,
tugispetsialistid

Õppejuhid

September

Aineõpetajad,
klassijuhatajad,
tugispetsialistid

Õppejuhid

6. klass
Veebruar
Õpilaste ettevalmistus II kooliastme
lõpetamiseks.

Aineõpetajad,
klassijuhatajad,
tugispetsialistid

Õppejuhid

8. klass
Õpilaste valmistumine loovtöödeks.

Aineõpetajad,
klassijuhatajad

Õppejuhid

9. klass
Oktoober,
Õpilaste
toimetulek
põhikooli aprill
lõpetamisel ja järgmises kooliastmes.

Aineõpetajad,
klassijuhatajad,
tugispetsialistid

Õppejuhid

Väikeklassid
November,
Õpilaste
individuaalse
arengu detsember
jälgimine
ja
tugisüsteemide
kohaldamine.

Aineõpetajad,
klassijuhatajad,
tugispetsialistid

Õppejuhid

Kooli kooridele ja tantsurühmadele Õppeaasta vältel
motivatsiooni leidmine, osalemaks
laulu- ja tantsupeol.

Muusika- ja
tantsuõpetajad

Direktor,
õppejuhid

Sisehindamine
Tegevus

ettevalmistus

5. klass
Õpilaste kohanemine aineõpetusega.

Oktoober

Õppejuhid

3. Koostöö huvigruppidega
Koostöö huvigruppidega
Tegevus

Tähtaeg

Teostaja

Vastutaja

Ollakse aktiivne partner
praktikavõimaluste loomisel.

Õppeaasta vältel

Direktor

Direktor

Lastevanematele viiakse läbi
temaatilisi üldkoosolekuid ja
koolitusi.

September,
oktoober, august

Direktor,
õppejuhid

Direktor

Suurendatakse hoolekogu töö
mõjusust.

Õppeaasta vältel

Direktor,
hoolekogu

Direktor

Suurendatakse koostööd
erinevate asutuste ja
ettevõtetega.

Õppeaasta vältel

Hoolekogu,
huvijuht

Direktor

Toetatakse õpilaste
karjäärivalikuid
karjääriõpetuse kaudu.

Märts, aprill

Klassijuhatajad,
karjäärikoordinaator

Õppejuhid

Lapsevanemate teavitamine
KiVa eesmärkidest.

September,
oktoober

KiVa meeskond

Sotsiaalpedagoogid

Tutvustatakse kooli
Võru linna lasteaedades.

Oktoober,
veebruar

Õppejuhid

Direktor

Klassijuhatajad,
aineõpetajad

Õppejuhid

Õpilastele pakutakse
võimalusi osaleda
teaduskoolide tegevustes.

Õppeaasta vältel

Korraldatakse ühiseid üritusi
huvikoolidega.

Õppeaasta vältel

Oskusainete
ühendus,
aineõpetajad

Huvijuht

Isamaalisust ja
kodanikujulgust kasvatatakse
ja arendatakse koostöös
Kaitseliidu ja Kuperjanovi
jalaväepataljoniga.

Õppeaasta vältel

Huvijuht

Direktor

Tehakse koostööd
keskkonnaharidust pakkuvate
asutustega.

September,
oktoober, aprill,
mai

Aineõpetajad

Õppejuhid

Valmistutakse Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi,
Võrusoo Põhikooli ja Võru I
Põhikooli ning Võru
Kreutzwaldi Kooli vilistlaste
kokkutulekuks.

September,
oktoober

Huvijuht,
töörühmad

Direktor

4. Ressursside juhtimine
Töökeskkonna arendus
Tegevus

Tähtaeg

IT-lahenduste kaasajastamine Õppeaasta vältel
ja vahendite tõrgeteta
töötamise tagamine.

Teostaja

Vastutaja

IT-spetsialist

Infojuht

Võru Kreutzwaldi Kooli õpetajate 2018/2019. õa koolitusplaan
1. IKT-alased koolitused.
2. HEV õpilaste õpetamise metoodika alased koolitused.
3. Õppekäigud ja -reisid lõimituna kultuuriloo- ja loodustemaatikaga.
4. Koolitused muutuvast õpikäsitusest.
5. Koolitused tasemetööde ja eksamite kohta.
6. KiVa õpetajate koolitus.

Õppenõukogu tegevus 2018/2019. õa
Oktoober
1. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine selle kohta.
Detsember
1. I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse läbiarutamine ning ettepanekute tegemine õppe- ja
kasvatustegevuse parendamiseks.
Märts
1. II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse läbiarutamine ning ettepanekute tegemine õppe- ja
kasvatustegevuse parendamiseks.
Juuni
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise
otsustamine.
2. Õpilaste kiituskirjadega tunnustamise otsustamine.
3. Kooli õppekava läbiarutamine ja selle kohta arvamuse andmine.
4. Kooli kodukorra läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine.
5. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
6. Õpilastele kiitusega lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

August
1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse läbiarutamine ning ettepanekute tegemine õppe- ja
kasvatustegevuse parendamiseks.
2. Üldtööplaani kinnitamine.

