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TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN 2019           
Valdkonnad 

 

                       Tegevused 

Aeg Vastutaja, 

kaasatud isikud 

Tulemuslikkuse 

indikaatorid 
jaan. 

 

veebr 

 

märts 

 

aprill 

 

mai 

 

juuni 

 

juuli 

 

aug. 

 

sept. 

 

okt. 

 

nov. 

 

dets.   

Eestvedamine ja  

juhtimine 

              

Õpilasesinduse kaasamine 

kooliarendustegevustesse 
            Huvijuht 

 

Koosolekute 

protokollid, rahulolu 

suurenemine 

Hoolekogu kaasamine kooli 

arendustegevustesse 21.01  11.03  13.05    16.09  25.11  
Direktor Koosolekute 

protokollid, rahulolu 

suurenemine 

Ühiskoolituse korraldamine 

03.-04.01- Rasked kõnelused 

23.04 suhtlemispädevused 

22.-23.08 õpilaste üldpädevuste 

mõõtmine 

22.-23.10 vajaduspõhine koolitus 

3.-

4.01 
  23.04    

22.-

23.08 
 

22. - 

23.10 
  

Direktor Ühiskoolituste 

toimumised, juhtkonna 

nõupidamiste 

protokollid 

Arenguvestlustel täienduskoolituse 

vajaduse analüüsimine 
            Direktor, 

õppejuht 

Analüüs on läbi viidud 

ja tehtud muudatus 

ettepanekud  

2020.a üldtööplaani koostamine ja 

täpsustamine 
          

 
 Direktor, valdkondade 

juhid 

Üldtööplaani olemasolu 

Plaanilised õppenõukogu 

koosolekud  04.01  19.03   
07.06 

19.06 
 29.08     

Direktor, õppejuht Õppenõukogu 

protokollid 

Laiendatud juhtkonna 

nõupidamised  
29.01 19.02  30.04 21.05   28.08     

Direktor, õppejuht Laiendatud juhtkonna 

koosolekute protokollid 

Valdkonnapõhise koostöö 

analüüsimine  
            Direktor Analüüsi olemasolu 

Töötajate arenguvestluste korra 

uuendamine.  
            Direktor õppejuht Dir. KK kinnitatud 

korra olemasolu 

Kooli töö seire 

   
         Juhtkond Seire tulemuste 

analüüs, protokoll 

 

Evakueerimise praktiline õppus 

õpilastele ja personalile 
            Haldusdirektor,  

BCA Center 

Läbiviidud õppused 
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Ametijuhendite uuendamine 

(vajadusel) 

 

            Direktor, asetäitjad, 

sekretär 

Uuendatud 

ametijuhendid 

Kõigile vanuseastmetele sündmuste 

korraldamine 
            Huvijuht, 

klassijuhatajad 

Kooli ürituste üldplaan 

Materjalide kogumine kooli 

muuseumi asutamiseks  

ja kooli ajaloo raamatu 

koostamiseks 

            Direktor, õpetajad Materjalid on kogutud 

Sündmuste planeerimine ja eelarve 

kavandamine 2020. aastaks 
            Huvijuht, direktor, 

juhtkond 

Tasakaalus 

üritusteplaan 

Koguda ja analüüsida 

informatsiooni noorte huvide ja 

vajaduste kohta  

 Info põhjal:  

Olemasolevate ringide arendamine 

ja  võimalusel uute huviringide 

avamine 

            

Huvijuht, juhtkond, 

ringijuhid, 

aineõpetajad 

Juhtkonna nõupidamise 

protokoll (analüüsi 

kokkuvõte) 

Ringide olemasolu, 

õpilaste osalemise hulk 

Rahulolu-uuringute läbi viimine ja 

tulemuste analüüsimine 
            Direktor, asetäitjad, 

arvutiõpetaja, 

klassijuhatajad 

Rahulolu uuringute 

tulemused 

Kooli mütside ja päevikute, 

koolivormi tellimine 
            Õppejuht, sekretär Õpilastel on olemas 

koolimüts ja päevik 

Kooliastmeti ühiste töökavade 

uuendamine 

 

            Aineõpetajad ja 

klassijuhatajad, 

õppejuht 

Töökavades on 

lähtutud üldtööplaanist. 

Kooli vastuvõtu korra uuendamine 

lähtuvalt Tallinna Haridusameti 

juhenditest, käskkirjades jm. 

            Direktor, õppejuht HA juhataja KK 

kinnitatud kord 

Andmekaitse seadusest tulenevate 

reeglite kehtestamine ja järgimine 
            Sekretär, kogu 

kollektiiv 

Dokumendid ja kooli 

tutvustavad materjalid 

vastavad andmekaitse 

reeglitele 
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Valdkonnad 

 

Tegevused 

Aeg Vastutaja, 

kaasatud isikud 

Tulemuslikkuse 

indikaatorid 
jaan. 

 

veebr 

 

märts 

 

aprill 

 

mai 

 

juuni 

 

juuli 

 

aug. 

 

sept. 

 

okt. 

 

nov. 

 

dets.   

Personalijuhtimine               
Motivatsioonisüsteemi analüüsimine 

rahulolu küsitluste raames 
            Direktor, asetäitjad Rahulolu-uuringud 

Noortele ja uutele töötajatele 

juhendajate ja tugiisikute määramine 
            Direktor, õppejuht Töötajate rahulolu 

Kvalifitseeritud töötajate vajaduse 

väljaselgitamine 
            Direktor, õppejuht Õppekavas ettenähtud 

ainete õpetamiseks on 

olemas kvalifitseeritud 

töötajad 

Töötajate osalemine koolitustel              Direktor, õppejuht Koolitustel osalemise 

arv 

Info liikumise analüüsimine ja 

korraldamine 
        Kooli-

siseste 

nõup. 

graafik 

   Direktor, asetäitjad Informeeritud töötajad 

Õpilaste sotsiaalse toimetuleku 

alane nõustamine 
            Sotsiaalpedagoog,  

klassijuhatajad 

Üldtööplaan, 

nõupidamiste ja 

koosolekute 

protokollid, rahulolu 

suurenemine 

Töötajate ühisürituste korraldamine 

(jõulud, õ.-a lõpetamine, õpetajate 

päev, kooli aastapäev, direktori 

vastuvõtt, koolitused jms) 

            Direktor, aineõpetajad, 

huvijuht 

Ühisürituste 

toimumised 

Kolleegipreemia välja andmine 

õpetajate päeval 
            Direktor, töötajad Preemia antud 

 
Töötajate tunnustamine vastavalt 

tunnustamise korrale 
            Direktor, asetäitjad Dir. KK tunnustamise 

kohta; juhtkonna, 

õppenõukogu 

protokollid 

Kvaliteedi- ja tunnustuskonkurssidel 

osalemise innustamine 
            Juhtkond Konkurssidel 

osalemine  
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Valdkonnad 

 

                       Tegevused 

Aeg Vastutaja, 

kaasatud 

isikud 

 

Tulemuslikkuse 

indikaatorid 
jaan. 

 

veebr 

 

märts 

 

aprill 

 

mai 

 

juuni 

 

juuli 

 

aug. 

 

sept. 

 

okt. 

 

nov. 

 

dets. 

Koostöö huvigruppidega, 

projektid, sündmused 

              

Vilistlaste kaasamine kooli 

tähtpäevade tähistamisel (kõigis 

kooliastmetes) 

            Huvijuht, 

klassijuhatajad, 

juhtkond, 

kauaaegsed 

töötajad 

Vilistlased võtavad sõna, 

esinevad, tutvustavad 

oma töid ja tegemisi, 

jutustavad mälestusi 

koolist jms aktustel, 

vastuvõttudel jt üritustel 

Kooli sajanda sünnipäeva tähistamise 

ettevalmistamine 
            Juhtkond ja 

õpetajad 

Juubeli tähistamine on 

ette valmistatud 

Juubeli laulu- ja tantsupeol osalemise 

ettevalmistamine  

            Kollektiivide juhid  Laulu- ja tantsupeol on 

osaletud 

TLÜ, EMTA, EKA ja teiste 

kõrgkoolide praktikantide 

juhendamine 

            Õppejuht, 

pedagoogid 

Praktikandid on  

juhendatud  

Erialaspetsialistide kaasamine 

gümnaasiumiastme tundide 

läbiviimisse 

            Aineõpetajad, 

juhtkond 

Koostöös läbiviidud 

tundide arv 

Kooli meenete uuendamine         
 

   Direktor, 

hoolekogu, 

juhtkond 

Meened on olemas 

Klasside pildistamine         23.-

25.09.  
   Huvijuht Pildid õpilastele, album 

koolile 

Lastevanemate üldkoosoleku 

läbiviimine 
        25.09    Direktor Koosolek on läbi viidud 
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Toimiva võrgustikutöö analüüsimine, 

arendamine ja parendamine 

koostööpartneritega (lastevanemad, 

KOV, lastekaitsetöötajad, 

noorsootöötajad, noorsoopolitsei jt). 

 

            Sotsiaalpedagoog , 

Eripedagoog, 

klassijuhatajad, 

õppejuht, logopeed 

Tööplaanid. Toimunud 

ümarlauad, kooli 

tugikomisjoni 

protokollid, õpilaste 

koolist väljalangevuse 

vähenemine, 

kiusamisjuhtumite 

ennetamine ja 

lahendamine.  

Töörühma moodustamine 

riskianalüüsi koostamiseks 
 15.02   

    

    Haldusdirektor Riskianalüüs on tehtud 

ja probleemid 

kaardistatud 

 

Tervisekaitsealase ennetustöö 

korraldamine – loengud, videod, 

õppeseminarid 

            Tervisenõukogu 

esimees 

 

Korraldatud üritused, 

tööplaanid, protokollid. 

Projektide juhtimine ja algatamine             Huvijuht, 

projektidega 

seotud õpetajad 

Toimivad projektid ja 

ühisüritused 

 Projektipõhised ühistegevused 

Soome ja Taani koolidega 

 

            M.Timakov, 

H.Toom, 

M.Rõõmus, soome 

keele õpetaja 

Toimiv projekt ja 

ühisüritused 

 Kolme kooli koostöö (JWG, KSG, 

TÜG) 
            Direktor, 

asetäitjad, huvijuht 

Toimunud ühisüritused 

 KiVa programmi rakendamine 

 
            Klassijuhatajad, 

sotsiaalpedagoog 

Koolis on sõbralik 

õhkkond  

 Partrnerkoolidega keele- ja 

kultuurialane koostöö  
            Võõrkeelte 

õpetajad 

Toimivad projektid 

 Keelekoolitus Inglismaal             K. Bakradze Toimiv projekt  (Kent 

School of English) 

 Keskkonnahariduslikus Rohelise 

kooli programmis ja selle 

projektides osalemine  

            Direktor, Kai Tajur Kool on 

keskkonnateadlikum 

Ülelinnalise projekti KRÕF  

korraldamine 
  

  
        L. Kivit, 

algklasside 

õpetajad, huvijuht 

KRÕFi toimumine 

Kõrgkoole tutvustavad tegevused             Õppejuht Õpilaste rahulolu 

suurenemine ja 

teadlikumad otsused 

edasiõppimisel. 

Toimunud üritused. 
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ÕE (õpilasesindus) esindaja 

kaasamine õppenõukogu, hoolekogu 

ja juhtkonna koosolekutele 

            Huvijuht ÕE esindaja osalemine 

koosolekutel. 

Protokollid. 

ÕE tegevuse juhendamine ja 

toetamine 
            Huvijuht, õppejuht Toimunud üritused, 

rahulolu. 

Osalemine kooli arengusuundi 

toetavates uuringutes 

(rahvusvahelised, üleriigilised, aastas 

soovitavalt mitte rohkem kui ühe 

tudengi töö ühele astmele) 

            Õppejuht 

klassijuhatajad, 

lapsevanemad 

 

Tagasiside olemasolu. 

Lastevanematele suunatud 

koosolekute ja seminaride 

korraldamine (vähemalt 2 korda 

aastas lastevanemate koosolekud) 

            Klassijuhatajad, 

direktor, juhtkond 

 Toimunud koosolekud, 

loengud, seminarid, 

koolitused jms 

Õpilaskontsertide korraldamine     
22.05 

      20.12 Huvijuht, ringide 

juhendajad, 

klassijuhatajad 

Kontserdid on toimunud  
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Valdkonnad 

 

                       Tegevused 

Aeg Vastutaja, 

kaasatud 

isikud 

 

Tulemuslikkuse 

indikaatorid 
jaan. 

 

veebr 

 

märts 

 

aprill 

 

mai 

 

juuni 

 

juuli 

 

aug. 

 

sept. 

 

okt. 

 

nov. 

 

dets. 

Ressursside juhtimine               

IT alastes projektides osalemine. 

 
            Direktor, juhtkond 

 

Projektides osalemine 

Kaasaegsete infotehnoloogiliste 

vahendite soetamine, sh arvutipargi 

kaasajastamine 

            Arvutiõpetaja, 

direktor, 

haldusdirektor 

Uute vahendite 

olemasolu 

E-õppematerjalide soetamine, 

kasutamine ja loomine. 
            Arvutiõpetaja, 

õpetajad 

Õpetajad kasutavad ja 

loovad e-õppematerjale 

Õpetajate nõustamine, koolitamine 

uute tehniliste vahendite kasutamisel 
            Infojuht, 

haridustehnoloog 
Rahuolu-uuringute 

tulemused 

Riistvara hooldus             Infojuht Töökorras vahendite 

olemasolu 

Tarkvara uuendamine (rentimine)             Infojuht Vajaliku tarkvara 

olemasolu 

Dokumentide digitaalne 

arhiveerimine (EKIS).  
            Sekretär Digiarhiiv 

Uute infovoldikute koostamine, 

kodulehel kooli inglis- ja soomekeelse 

tutvustuse lisamine 

  

 
  

 
       Õppejuht 

võõrkeeleõpetajad, 

infojuht 

Voldikute olemasolu, ka 

võõrkeelsed, koduleht 

uuendatud 

Videovalvesüsteemi väljaehitamine ja 

täiustamine  
            Haldusdirektor, 

direktor 

Toimiva valvesüsteemi 

olemasolu 

Õpikeskkonna parendamine 

1. MÕK võimaldava mööbli 

soetamine  

2. Aula sisustamine kaasaegsete 

tehniliste vahenditega, sh heli- ja 

valgustehnika uuendamine 

3. Õuesõppeala kujundamine 

koolihoovis 

4. Koolikeskkonna kujundamine 

avatud õpiruumiks 

            Haldusdirektor, 

infojuht, õppejuht, 

õpetajad 

Kaasaegne õpikeskkond 

Omatulu suurendamiseks uute 

lepingupartnerite leidmine 
            Haldusdirektor Omatulu suurenemine 

Eelarve analüüs ja koostamine             Direktor, juhiabi, 

haldusdirektor, 

hoolekogu 

Kooskõlastatud ja 

kinnitatud eelarve 
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Kooli hooldusremont             Haldusdirektor Koolikeskkond on 

korras 

Sobiliku mööbli hankimine 

töökabinettidesse, õpetajate tuppa ja 

koridoridesse 

            Haldusdirektor, 

direktor, kabineti 

kasutaja 

Kooli ruumid on 

otstarbekalt sisustatud, 

töötajate ja õpilaste 

rahulolu 
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Valdkonnad 

 

                       Tegevused 

Aeg Vastutaja, 

kaasatud 

isikud 

 

Tulemuslikkuse 

indikaatorid 
jaan. 

 

veebr 

 

märts 

 

aprill 

 

mai 

 

juuni 

 

juuli 

 

aug. 

 

sept. 

 

okt. 

 

nov. 

 

dets. 

Õppe- ja kasvatusprotsess               

Õppekava  arendus 

 
            Õppejuht, 

aineõpetajad  

Õppekava on ajakohane 

Liiklustundide jätkamine algklassides, 

liiklusohutuse loengud 1.-12. kl. 

koostöös kesklinna noorsoopolitseiga 

            Sotsiaalpedagoog, 

Õppejuht, 

klassijuhatajad 

Liiklustunnid on 

toimunud 

Heategevusliku jõululaada 

korraldamine 
           9.12. Algklasside 

õpetajad 

Toimunud sündmus 

Olümpiaadidest ja võistlustest 

osavõtmine  
            Õppejuht, õpetajad Olümpiaadidel ja 

võistlustel on osaletud  

Uurimusliku õppe jm MÕK 

võimaldava õppe rakendamine.  

 

            Õppejuht, õpetajad Uurimuslik õpe jms on 

rakendatud. Koostatud 

loov- ja uurimustööd. 

Individuaalsete õppekavade 

rakendamine 
            Aineõpetajad, 

õppejuht, HEV 

koordinaator  

IÕK on rakendatud 

Kolleegide tundide külastamine             Õppejuht, õpetajad Õpilaste rahulolu tõus  

.Õppima õpetamisele keskendumine, 

õpioskuste kujundamine. 
            Õppejuht, õpetajad Seire ja õppetöö 

tulemused. Võrdlused 

eelmiste aastatega. 

Õpilaste rahulolu. 
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Gümnaasiumiastme õppe korralduse 

uuendamine, sh „klassideta 

gümnaasiumi“ süsteemi rakendamise 

kaalumine  

            Õppejuht, 

klassijuhatajad 

Gümnaasiumi 

õppekorraldust on 

analüüsitud ja vajadusel  

uuendatud 

Õppesuundade jätkuv 

väljakujundamine. (sisukus, 

atraktiivsus, PR töö) 

            Õppejuht, õpetajad Konkreetsed tegevused 

õppesuundade 

arendamiseks. 

Soome saatkonna ja Soome 

Instituudiga koostöö jätkamine 

kultuuri ja keeleõppe edendamiseks. 
            

Õppejuht, 

emakeele ja soome 

keele õpetajad 

Koolis on määratletud 

kindlad tegevused ja 

suunad koostööks. 

Koolieksamite arendamine ja 

muudatuste rakendamine 
            

Õppejuht Muudatused on 

rakendatud. 

Klassipõhiste ühisürituste 

korraldamine (vähemalt 4 aastas). 
            

Klassijuhatajad Üritused on toimunud 

Ainealaste ürituste, konkursside, 

võistluste, päevade jms. korraldamine. 
            

Õpetajad, 

huvijuht 

Kokkuvõttev aruanne on 

esitatud juunis. 

Ülekooliliste sündmuste plaani 

koostamine 
            Huvijuht, ringide 

juhendajad, 

õpetajad 

Plaani olemasolu. 

Ülekooliliste ürituste eesmärgistamine 

lähtuvalt läbivatest teemadest 
            Ainekomisjonide 

esimehed, 

õppejuht, huvijuht, 

sotsiaalpedagoog 

On toimunud 

eesmärgistatud üritused 

Andekamate ja võimekamate õpilaste 

toetamine ja innustamine, 

süsteemsemaks muutmine  

 

            Aineõpetajad, õppe 

juht  

Andekaid ja võimekaid 

märgatakse, toetatakse ja 

innustatakse süsteemselt. 

Raamatukogutundide korraldamine             Raamatukogu 

juhataja, 

klassijuhatajad 

Õpilased oskavad 

raamatukogu kasutada  

 

Temaatiliste näituste korraldamine  

 
            Raamatukogu 

juhataja, 

kunstiõpetaja, 

klassijuhatajad 

Toimunud näitused 

Õpiabisüsteemi analüüsimine ja 

parendamine 
            Õppejuht, 

õpetajad, 

tugispetsialistid 

Koolis on toimiv ja 

olemasolevate 

ressurssidega arvestav 

õpiabisüsteem 

Käitumisraskustega õpilaste             Õppejuht, Süsteem töötab. 
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individuaalse toetamise süsteemi 

analüüsimine ja parendamine 

klassijuhatajad, 

sotsiaalpedagoog 

 


