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ÜLDTÖÖPLAAN  2016/2017 õa 

 

1 Lähtealused 
Üldtööplaan on kooli strat juhtimise planeering üheks õa-ks. Selle koostamisel : 
1.1 lähtutakse kooli arengukava suundadest, õppekavas püstitatud eesmärkidest 
1.2 arvestatakse eelmise õppeaasta arengukokkuvõtteid   
1.3 sõnastatakse olulised  prioriteedid ning eeldatavad tulemused  
 

2  Prioriteedid väärtuste põhiselt:  
2.1 Usaldus: ühistel väärtustel põhinev visionaarne eestvedamine   

 kaasatus juhtimisse ja koolitamisse, tugiõppe süsteem ja selle usaldusväärsus 
õppijate/õpetajate hulgas - A. Klaas (kavandamisrühm) 

 AK ja kooliraamatu koostamine, rühmapõhine tunnustamine – H. Kiidli 
2.2 Kvaliteet: tulemuste saavutamine ja hoidmine         

 motiv hindamine, õppekvaliteet, riskide maandam - A. Veeborn (kvaliteedirühm) 

 tagasi kooli, põhiteadmised, edasijõudvus – A.Falk jt (õppetöö rühm) 

 ÜAÕ koostöö klj-ga, tugisüsteemidega ja B-klassidega – K. Kirk-Saarmets  

 ESF projekti kvaliteetne juhtimine - R. Kiidli jt 
2.3 Avatus: kiire ja paindlik juhtimine  

 Koostöö, infosüsteem, osavõtt kultuurielust – A. Surva (kultuurirühm) 

 rahvusvaheline koostöö, vanglaõppe uuendused, karjääriõpe vanglas – E. Klaas 

 kooli füüsilise keskkonna parendamine (töötingimuste loomine) - J.Proosa 

 

 

3  Eeldatavad tulemused (eesmärgid): juhtimise mõjusus E: x ≥ 85% 

 
3.1 kaasatus juhtimisse x ≥50%, sisekoolituste osamäär x ≥60%, ainesekts x ≥ 2 
ülekoolilist ettevõtmist, töörühmadel x ≥2  koosolekut, esines 100% koolitajatest; 
tugiõppes 1300 järelvastamist, x≥300 õpinõustamist; ps nõust x≥100; sots ped 
x≥150; x≥3 ÕE ettevõtmist õa-s, lisandub 1 täisk koolitaja – A. Klaas 
3.2 Konsensuslik ja toimiv hindamissüsteem; 50% RE sooritustest E: x ≥40p, I: x≥ 50p, 
M: x≥20p; kooskõlastatud riskide maandamise süsteem- A. Veeborn 
3.3  Edasijõudvus PK: x ≥ 50%; G:sh (10-40;11-50;12-60)% ; 100% ülevaade - A.Falk  
3.4 ÜAÕ lepinguid x≥150, edasijõudvus ÜAÕ-s ja B kl x≥50%; RE keskmine E: x ≥ 40p,  
I: x ≥ 50p; M: x ≥ 20p – K. Kirk-Saarmets  
3.5 kodulehe külastatavus x≥16000; õppevideod ja MOOC  x≥5; 3 proj - R. Kiidli 
3.6 x≥2 ühistegevust õppijatega, x≥1 TVKTG-ga, Infotahvel koolielust, x≥2 teatri vm 
külastust õa-s – A. Surva 
3.7 edasijõudvus vanglakoolis x≥60%;RE keskm x ≥ 40p;8 kuuanalüüsi;2 IÕK – E. Klaas 
3.8 Omatulu 67000 €, remonditud Õpetajate tuba ja THA toetusel 3 klassi -  J.Proosa 
 


