Tallinna Tõnismäe Reaalkooli
ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019 õa

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 2018/2019 õa eesmärgid
Kinnitatud õppenõukogu koosolekul 14.09.2018 protokoll nr 1.

1. Uue arengukava koostamine.
2. Õppetöö individuaalsemaks muutmine arvestades õppijate hariduslike erivajadusi.
3. Kooli kultuuri ja käitumise etiketi arendamisele suunatud ettevõtmiste planeerimine ja elluviimine.
4. Õpikeskkonna arendamine ja õpikeskkonna turvalisuse tugevdamine.
5. Pedagoogide metoodilise arengu toetamine ja tõhustamine.
6. Projektitegevuse arendamine.
7. Ainetevahelise lõimingu tõhustamine.
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I. STRATEEGILINE
JUHTIMINE
Arengukava

Vastutaja

Kaasatud isikud

Arengukava täitmise analüüs
AK koostamine aastateks 20192023
Üldtööplaan
Üldtööplaani koostamine ja
kooskõlastamine

direktor
direktor
arendusjuht

õppenõukogu, hoolekogu

Üldtööplaani kinnitamine
Tööplaani täitmise seire
Kodukorra täiendamine ja
kinnitamine
Aasta töö analüüs ja kokkuvõtte
koostamine

õppenõukogu, hoolekogu

direktor
õppealajuhataja
arendusjuht
direktor
direktor
õppealajuhataja
arendusjuht

pedagoogiline nõukogu
õppealajuhatajad

direktor

õppealajuhatajad, õpetajad

hoolekogu

töörühm

Sisehindamine
Sisehindamise läbiviimine
Ainekomisjonide töö analüüs
II. PERSONALI JUHTIMINE
JA KOOSTÖÖ
Personali arendamine
Koolitöötajate kvalifikatsiooni
tõstmise planeerimine ja
täpsustamine
Kursused: ainealased,
ülddidaktilised ja IKT
Ainetevaheline lõiming
Kultuurialased koolitused
Psühholoogiaalane koolitus:
õpetajate läbipõlemise ennetamine
Jätkata õpetajate eesti ja võõrkeelte
taseme tõstmist individuaalse
iseseisva töö kaudu
Kombineeritud õppe projekti
jätkamine 4.-5. klassidele
Loodusteadusliku suuna
arendamine 6. ja 7. klassides
Metoodiline seminar „Õpetajalt
õpetajale”

õppealajuhatajad
arendusjuht

õppealajuhatajad
arendusjuht
direktor
õppealajuhataja
arendusjuht
arendusjuht
direktor
õppealajuhatajad

direktor
õppealajuhataja
arendusjuht
õppealajuhataja
arendusjuht
õppealajuhataja
arendusjuht
ainenõukogu
esimehed

direktor,
õpetajad, õpilasesindus
ainekomisjonide esimehed

õpetajad
õpetajad
õpetajad
õpetajad
õpetajad
õpetajad, kellel puudub
vastav riigikeele tase
õpetajad
õpetajad

õpetajad

Pedagoogilise personali
eneseanalüüs
Arenguvestluste läbiviimine
personaliga
Koostöö
Personali iganädalased
töökoosolekud
Kooli Tervisenõukogu töö
planeerimine ja korraldamine, töö
analüüsimine
Ainenõukogude töö planeerimine
ja toetamine
Koostöö Tallinna Ülikooli-,
Tehnikaülikooli-, Tartu Ülikooliga
õpetajate enesetäiendamise
küsimustes, projektide osalemises
ja õpilaste arendamises
Koostöö LOV Lastekaitse
osakonnaga koolikohustuse
täitmise küsimuses
Koostöö 21.Kooli, Gustav Adolfi
Gümnaasiumi ja Räpina
Gümnaasiumiga
Loengud lastevanematele
Hoolekogu valimine
Lastevanemate üldkoosolek
Koostöö Nõustamiskeskusega
eestikeelse aineõppe küsimustes

õppealajuhataja
direktor
õppealajuhataja
arendusjuht
direktor
õppealajuhataja
arendusjuht

õpetajad
õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad
Tervisenõukogu liikmed
med.õde, õpetajad,
õpilased

arendusjuht

ainenõukogud

direktor
arendusjuht

õpetajad

õppealajuhataja

klassijuhatajad

õppealajuhataja
logopeed,
psühholoog
direktor
hoolekogu

kooli personal

klassijuhatajad

õppealajuhataja

õpetajad

lapsevanemad

III. RESSURSIDE JUHTIMINE
Eelarve koostamine ja
kooskõlastamine
Eelarve täitmise seire
Tervisekaitse ja tuleohutuse
nõuete täitmise kontroll
IKT vahendite kaasajastamine,
programmeerimise- ja
robootikaringi töö korraldamine
Kooli turvasüsteemide korrashoid
ja pidev jälgimine
Ruumide sanitaarremont
Raamatukogu õppekirjanduse
täiendamine ja uuendamine
Bioloogiakabineti minilabori
väljaehitamine
IV. ÕPETAMINE,
KASVATAMINE, ÕPPIMINE
Kooliõppekava
Kooli õppekava täiendamine
ÕK täitmise monitooring
E-kooli monitooring
Õpetajate koostöö
Õpetajate koostegevuse
planeerimine

direktor
direktor

hoolekogu
direktori asetäitja maj. alal

direktor

direktori asetäitja maj. alal
direktori asetäitja
majandusalal, infojuht,
ringijuht

direktor
direktori asetäitja
majandusalal
direktor
õppealajuhataja
arendusjuht

kooli personal
direktori asetäitja
majandusalal

õppealajuhataja

raamatukoguhoidja
bioloogiaõpetaja,
projektijuht

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 liiklus- ja ohutuskasvatus:
vestlused, kohtumised päästeameti
inspektoritega
Õpilaste hariduslike erivajaduste
väljaselgitamine ja töö
korraldamine lastega
Individuaalsete õppekavade
rakendamine HEV õpilastele
Õpilaste konsulteerimine
karjääriplaneerimise küsimuses
Arenguvestluste läbiviimine
õpilastega
Õpetajate konsultatsioonide
planeerimine ja läbiviimise
kontroll
Ainenädalate korraldamine

direktori asetäitja
majandusalal
õppealajuhataja
arendusjuht
kehalise kasvatuse
õpetajad
huvijuht
õppealajuhataja
arendusjuht

õpilased ja kooli töötajad
õpetajad
klassijuhatajad
klassijuhatajad
õpetajad

õppealajuhataja

õpetajad

huvijuht

klassijuhatajad

psühholoog,
logopeed

õpetajad

HEV koordinaator

õpetajad

psühholoog

klassijuhatajad

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja
arendusjuht

õpetajad
õpetajad

ainekomisjonide
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

Riiklikud tasemetööd
Riigieksamid ja põhikooli
lõpueksamid

Õppenõukogud
Trimestrite kokkuvõtted
Kooli ÕK muudatuste kinnitamine

õppealajuhataja

AK kinnitamine

õppealajuhataja
direktor,
arendusjuht

Raamatukogu kogude
komplekteerimise teavikutega
kooskõlastamine
Ainekomisjonide töö kokkuvõtted
Õpilaste järgmisesse klassi
üleviimine ja suvetöö määramine
Põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamine
Õppeaasta töö kokkuvõte ja
analüüs

õpetajad
õpetajad
õpetajad, hoolekogu,
õpilasesindus

õppealajuhataja
raamatukoguhoidja
ainenõukogud
arendusjuht
ainekomisjonide esimehed
.

õppealajuhataja
direktor
direktor,
õppealajuhataja

õpetajad
klassijuhatajad
õpetajad
õpetajad, psühholoog,
logopeed, huvijuht

