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Kooli üldtööplaani kinnitamine
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1. Kinnitada Tallinna Tõnismäe Reaalkooli üldtööplaan 2016/2017 õa
Lisa 1 Tööplaan
(allkirjastatud digitaalselt)
Niina Sõtnnik
Direktor

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 2016/2017 õa eesmärgid

1.

Kooli AK tegevuskava aastateks 2017-2019 koostamine ja kinnitamine

2.

Pedagoogide metoodilise arengu toetamine ja tõhustamine.

3.

Projektitegevuse laiendamine ja aktiviseerimine.

4.

Õpikeskkonna turvalisuse tugevdamine, e-õpilaspiletite kasutusele võtmine.

Tegevuskava

August

Juuli

Juuni

Mai

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember

November

Oktoober

Sepstember

Tähtaeg (kuu)

Tegevused, ülesanded
valdkonniti
I. STRATEEGILINE
JUHTIMINE
Arengukava

Vastutaja

Kaasatud isikud

Arengukava täitmise analüüs
AK tegevuakava 2017-2019
koostamine

direktor
Direktor
arendusjuht

Õppenõukogu, hoolekogu
Õppenõukogu, hoolekogu

Üldtööplaan
Üldtööplaani koostamine ja
kooskõlastamine
Üldtööplaani kinnitamine
Tööplaani täitmise seire
Kodukorra täiendamine
Aasta töö kokkuvõtte koostamine
ja läbiarutamine
Sisehindamine

Direktor
Õppealajuhataja
arendusjuht
direktor
direktor
Õppealajuhataja
arendusjuht

Pedagoogiline nõukogu
õppealajuhatajad

direktor

Õppealajuhatajad, õpetajad

õppealajuhatajad
arendusjuht

direktor,
õpetajad, õpilasesindus
ainekomisjonide esimehed

Sisehindamise läbiviimine
Ainekomisjonide töö analüüs
II. PERSONALI JUHTIMINE
JA KOOSTÖÖ
Personali arendamine
Koolitöötajate kvalifikatsiooni
tõstmise planeerimine ja
täpsustamine
Kursused: ainealased,
ülddidaktilised ja IKT
Õppija kaasamine õppeprotsessi
ning tema õppimise ja iseseisvuse
toetamine IKT vahendite kaudu
Kultuurialane koolitused
Psühholoogiaalane koolitus
Jätkata õpetajate eesti keele
taseme tõstmist keelekursuste ja
individuaalse iseseisva töö kaudu
Projekttundide korraldamise

õppealajuhatajad
direktor
Õppealajuhataja
arendusjuht

hoolekogu

Töörühm

õpetajad
õpetajad

Arendusjuht
direktor
õppealajuhatajad

õpetajad
õpetajad
õpetajad

direktor
Õppealajuhataja

õpetajad, kellel puudub
vastav riigikeele tase
õpetajad

koolitus
Mängulised tehnoloogiad
nooremas kooliastmes
E-õpikute kasutamisele võtmine
Konverents „Õpetajalt õpetajale –
uute metoodiliste töövõttete
tutvustamine“
Pedagoogilise personali
eneseanalüüs
Arenguvestluste läbiviimine
personaliga
Koostöö
Kooli Tervisenõukogu töö
planeerimine ja korraldamine, töö
analüüsimine
Ainenõukogude töö planeerimine
ja toetamine
Koostöö Tallinna Ülikooli-,
Tehnikaülikooli-, Tartu Ülikooliga
õpetajate enesetäiendamise
küsimustes
Koostöö TÜ Teadustekooliga
õpilaste arendamises
Koostöö LOV alaealiste
komisjonidega koolikohustuse
täitmise küsimuses
Koostöös 21.Kooliga
integratsiooni laager Nelijarvel
Loengud 1.klassi lastevanematele
„Lapse kohanemine kooliga“
Hoolekogu valimine

arendusjuht
Õppealajuhataja
arendusjuht
arendusjuht
Õpealajuhataja
arendusjuht
ainenõukogu
esimehed
õppealajuhataja
Direktor

õpetajad
õpetajad

õpetajad
õpetajad
õpetajad

õppealajuhataja

Tervisenõukogu liikmed
med.õde, õpetajad,
õpilased

arendusjuht

ainenõukogud

Direktor
arendusjuht

õpetajad

arendusjuht

õpilased

õppealajuhataja

klassijuhatajad

õppealajuhataja

Kooli personal

logopeed
Direktor, HK

lapsevanemad
klassijuhatajad

Lastevanemate üldkoosolek
Koostöö Nõustamiskeskusega
eestikeelse aineõppe küsimustes
III. RESSURSIDE JUHTIMINE
Eelarve koostamine ja
kooskõlastamine
Eelarve täitmise seire
Tervisekaitse ja tuleohutuse
nõuete täitmise kontroll
IKT vahendite kaasajastamine
E-õpilaspileti kasutusele võtmine
Kooli turvasüsteemide korrashoid
ja pidev jälgimine
Ruumide sanitaarremont
Raamatukogu õppekirjanduse
täiendamine ja uuendamine
IV. ÕPETAMINE,
KASVATAMINE, ÕPPIMINE
Kooliõppekava
kooli õppekava kinnitamine ja
monitooring
ÕK täitmise monitooring
E-kooli monitooring
Õpetajate koostöö
Õpetajate koostöö kavade
koostamine

õppealajuhataja

õpetajad

direktor
direktor

hoolekogu
direktori asetäitja maj. alal

direktor

direktori asetäitja maj. alal
direktori asetäitja
majandusalal, infojuht

direktor
Direktori asetäitja
majandusala,
infojuht
direktori asetäitja
majandusalal

Kooli kollektiiv

direktori asetäitja
majandusalal

direktor
Õppealajuhataja
arendusjuht

raamatukoguhoidja

õppealajuhataja
õppealajuhataja
õppealajuhataja

õpetajad
õpetajad
õpetajad

arendusjuht

õpetajad

Õpetamine, kasvatamine,
õppimine
Tuletõrjealane koolitus õpetajatele
ja õpilastele
Töö andekate lastega
olümpiaadideks ettevalmistamine
Spordipäevade korraldamine
Huvitegevuse korraldamine
Vabaõhu- ja muuseumitundide sh
eestikeelse aineõppe toetamine
Õpilaste uurimustööde ja
loovtööde kaitsmise korraldamine
V. ÕPILASTE TOETAMINE
Õpilaste liikluskasvatus: vestlused,
kohtumised liiklusinspektoritega
Õpilaste hariduslike erivajaduste
väljaselgitamine ja töö
korraldamine lastega
Individuaalsete õppekavade
rakendamine HEV õpilastele
Õpilaste konsulteerimine
karjääriplaneerimise küsimuses
Arenguvestluste läbiviimine
õpilastega
Õpilase rahulolu küsitlus
„Turvalisus koolis“ läbiviimine
Õpetajate konsultatsioonide
planeerimine ja läbiviimise
kontroll
Ainenädalate korraldamine

Direktori asetäitja
majandusalal
õpilased ja kooli töötajad
Õppealajuhataja
arendusjuht
õpetajad
Kehalise kasvatuse
õpetajad
klassijuhatajad
huvijuht
klassijuhatajad
Õppealajuhataja
arendusjuht
õpetajad
õppealajuhataja

õpetajad

huvijuht

klassijuhatajad

psühholoog,
logopeed

õpetajad

HEV koordinaator

õpetajad

psühholoog

klassijuhatajad

õppealajuhataja

õpetajad

direktor

klassijuhatajad

õppealajuhataja
arendusjuht
ainekomisjonide

õpetajad
õpetajad

esimehed
Olümpiaadide koolivoorude
läbiviimine
Koolikohustuse täitmine
koolikohustuse täitmise
monitooring
VI. HARIDUSTULEMUS
Õpijõudlus
Õppeedukuse pidev monitooring

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad

Riiklikud tasemetööd
Riigieksamid ja põhikooli
lõpueksamid
Õppenõukogud
Õppeveerandite kokkuvõtted
Üldtööplaani ja KÕK muudatuste
kinnitamine
Raamatukogu kogude
komplekteerimise teavikutega
kooskõlastamine
Ainekomisjonide töö kokkuvõtted
Õpilaste järgmisesse klassi
üleviimine ja suvetöö määramine
Põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamine
Kokkuvõte õppeaasta tööst

õppealajuhataja
raamatukoguhoidja
ainenõukogud
arendusjuht
ainekomisjonide esimehed
õppealajuhataja
direktor
direktor,
õppealajuhataja

õpetajad
klassijuhatajad
õpetajad
Õpetajad, psühholoog,
logopeed, huvijuht

Huvitegevuse tööplaan 2016./2017.õ.a.
Põhiülesanded ja eesmärgid:

1. Ringitöö korraldamine.
2. Sidemete hoidmine kooliväliste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega huvitöö küsimustes.
3. Kutsesuunitlusetöö koordineerimine.
4. Õpilasesinduse töö kureerimine.
5. Sidemed massimeediaga.
6. Kooli ja ülelinnalistest üritustest informeerimine.
7. Tutvumine Eesti ja naaberriikidega. Sisemine ja välisintegratsioon..
8. Traditsiooniliste ja uute kooliprojektide korraldamine.
9. Osavõtt ülelinnalistest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest projektidest.
10. IKT kasutamine igapäevases töös.

Ülekooliliste projektide planeerimise printsiibid:
„Projekt”

Kõikide huvirühmade kaasamine projektide ettevalmistusse: õpilasi, õpetajaid, ainenõukogusid, klassijuhatajaid, hoolekogu liikmeid,
lastevanemaid ja kooliväliseid organisatsioone.

„Silmaring” Vabariigis toimuvate kultuuriürituste pidev tutvustamine õpetajatele ja õpilastele. Tutvuda Eesti ja teiste riikide ajalooliste ja kultuuriliste
objektidega.
„Mina oskan!” Õpilaste arenguks tingimuste loomine, eneseväljendamise ja vastutuse kasvatamise kaudu.
„Kõik koos” Vabariigi integratsiooni programmides osalemine.
„Tagasiside” Läbiviidud ürituste analüüs.
„Mina ja TTRK”
„Täname!”

Õpilaste initsiatiivi kasvatamine, austuse kasvatamine kooli ja koolitöötajate suhtes.

Aktiivsete projektides osalejate tunnustamine.

KOOLI PROJEKTID
Aeg

Projekti nimetus

Osalejad klassid

Vastutajad

september

Pidulik aktus 1. klassidele

1. ja 12. klassid

I.Kalakauskas, J.Kornrjetseva

Õpilaseinduse valimine

8.-12.klassid

I.Kalakauskas,

Kooliõpilasteks pühitsemine.
Spordinädal
Evakuatsiooni õppe 15.09

1.kl
1.-12.kl
1.-12.kl

Õpetajate päeva tähistamine
Projekt „Aitame loomade
varjupaika!“
Kohtumine liiklusinspektoriga
”Liiklus eeskirjade tundmine ja
täitmine”.
Kooli 227. sünnipäeva
tähistamine
Ülemaailmaline meeste päev
Isade päev
Rahvusvaheline festival
„Neposedõ” kutsub külalisi”
Heategevus jõulukontsert
Mister ja Miss TTRK
Jõulupeod

1.-12. klassid
1.-12.kl

I Kalakauskas, 8 a
Kehalise kasvatuse õpetajad
N.Sõtnik, Liivi Kallasmaa, kogu kooli
personal
I.Kalakauskas, ÕE
Olga Puusepp

1.-4. klassid

I.Kalakauskas, Kesklinna Politsei

1.-12. klassid

T.Jevsejeva

1-12 klassid
1.-12. klassid
1.-12. Klassid

L.Rajevskaja, 4. b
I.Kalakauskas, I.Laidinen, 4a
N.Baranova

1.-.12.
9.-12.kl
1.-12. klassid

I.Rüü, M.Skvortsova
S.Talp
klassijuhatajad , Algklasside ainenõukogu,

Inglise keele nädal
Valentinipäev

4.-12.kl
10.-12. klassid

V.Svetlitsnaja
V.Eurich

oktoober

november

detsember

veebruar

märts

aprill

mai
juuni
Aasta jooksul

Eesti ja keele ainenädal

1.-12. klassid

Eesti keele ainenõukogu

Vabariigi aastapäev

1.-12.kl

Kooli juhtkond, õpetajad, klassijuhatajad

Vastlapidu - Maslennitsa
Naistepäev
Vene keele nädal
Viimane koolikell
Tervise nädal

1.-12. klassid
1.-12. klassid
1.-12. klassid
11., 12. klassid
1.-12. klassid

I.Tankman
ÕE
Vene keele õpetajad
T.Sevtsova
O.Kalakauskaskene 5.c

Emadepäeva kontsert
Hüvasti, algkool!
Lõpuaktused

1.-12. klassid
3.kl
9. , 12. klassid

J.Rupski,4.c V.Auzina 7.b
Klassijuhatajad 3.kl
Administratsioon, Klassijuhtajad.

Mälumängu klubi Mis? Kus?
Millal? Mängud

M.Gusev
I.Kalakauskas ja kõik õpetajad

Kooli lehe väljaandmine
Kooliraadio saated

Materjalide valmistamine kooli
veebilehele
Osavõtt ülelinnalistest ja
vabariiklikes üritustest

