PÄRNU TAMMSAARE KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN
2020/2021. õa
Kooli üldeesmärgid:
1. Kool on tuntud eesti ja eesti keelest erineva kodukeelega õppijate heatasemelise hariduse kujundajana.
2. Koolis on rakendatud õpikäsitus, mis tagab õppijate huvi ja õpimotivatsiooni.
3. Koolis töötavad innustunud, uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad, kes on oma ala professionaalid ja kellel on vajalikud digioskused.
TEGEVUSVALDKOND: ÜLESANDED JA TEGEVUSED, LÄHTUDES KOOLI ARENGUKAVAST
JUHTIMINE, sh PERSONALIJUHTIMINE
Arengu põhisuund: Kooli juhtimine on erinevatel tasanditel kooli arengut toetav.
Eesmärgid (E)
Tegevused (T)
E-1 Kõik kooli töötajad on kaasatud juhtimisse
T-1 Töörühma moodustamine:
1. kooli eriolukorras töötamise põhimõtete väljatöötamiseks;
2. töötajate tunnustamise korra välja töötamiseks;
3. mentorlus- ja tugisüsteemi loomiseks alustavatele õpetajatele ja
uutele kolleegidele;
4. rahuloluküsitluste koostamiseks ja läbiviimiseks;
5. sisehindamise vahearuande koostamiseks;
6. andekate õpilaste tugisüsteemi väljatöötamiseks;
7. hindamissüsteemi uuendamiseks I kooliastmes;
8. projekti „Liikuma Kutsuv Kool“ tegevuste ja ajakava
väljatöötamiseks;
9. kooli 75.aastapäeva tähistamise kavandamiseks.
T-2 Töörühmadele ajakava koostamine ja tähtaegade määramine.
T-3 Kooli eelarve tutvustamine töötajatele.

Tähtaeg

Vastutaja

Aug.-sept. 2020

Juhtkond

September 2020
Jaanuar – veebruar

Direktor
Direktor

Kaasatud isikud

Ainesektsioonide juhid, õpetajad
sh tugimeeskonna liikmed,
haridustehnoloog, hoolekogu ja
õpilasesinduse esindajad

E-2 Koolis töötavad innustunud, uuendusmeelsed ja pädevad
õpetajad, kelle digioskused, vastavad õpetajate digipädevusmudelile,
mis on leitav HITSA kodulehel
https://projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=53124549
T-1 Koolis töötavad õpetajad, kes õpetavad nii eesti kui vene
õppekeelega klassides.
T-2 Õpetajad ja tugimeeskonna liikmed osalevad professionaalset
arengut toetavatel koolitustel, sh digikoolitustel, vastavalt koolituste
kavale.
T-3 Õpetajate koostöö õpetajalt õpetajale vormis.
T-4 Õpetajad teevad 2020/2021. õppeaasta eneseanalüüsi.
T-5 Arenguvestluste läbiviimine koolitöötajatega.
T-6 Innustada õpetajaid taotlema kutsestandardeid (vanemõpetaja tase7
ja meisterõpetaja tase 8)
E-3 Kooli töötajad on toetatud, motiveeritud ja tunnustatud.
T-1 Töötajate tunnustamine uue väljatöötatud tunnustamise korra alusel.
T-2 Mentorlus- ja tugisüsteemi rakendamine alustavatele õpetajatele ja
uutele kolleegidele.
T-5 Ühisürituste korraldamine ja läbiviimine õpetajatele.
T-6 Õpetajate omavahelise koostöö suurendamine erinevates
töörühmades
T-7 Õpetajate ja koolitöötajatega tutvumis- ja arenguvestluste läbiviimine
ning nende poolt tehtud töö tagasisidestamine?
T-8 Ümarlauad HEV-õpilastega töötavatele õpetajatele

Õppeaasta jooksul

Juhtkond

September 2020
September –
detsember 2020
September 2020
Oktoober 2020

Direktor
Direktor
Direktor
Õppealajuhatajad

Oktoober, detsember, Juhtkond
mai
Õppeaasta jooksul
HEV-koordinaator

Ainesektsiooni juhid, õpetajad, sh
tugimeeskonna liikmed

E-4 Info liikumine on kiire ja kättesaadav
T-1 Õpetajad kasutavad igapäevaselt oma tööpostkasti ühtses
elektroonilises infosüsteemis.

Õppeaasta jooksul

Haridustehnoloog

Õpetajad, sh tugimeeskonna
liikmed

T-2 Õpetajad õppivad kasutama Teams’i infosüsteemi.
T-3 Õpetajad kasutavad oma töös Teams´i infosüsteemi.
T-4 Regulaarne info TV-ekraanil, eKoolis ja kodulehel.

Aug.-okt. 2020
Õppeaasta jooksul
Õppeaasta jooksul

Õpetajad
Õpetajad

T-5 Koolielu kajastamine kodulehel ja meedias.

Õppeaasta jooksul

Haridustehnoloog
Haridustehnoloog
Dir. aset.
noorsootöö alal,
haridustehnoloog
Dir. aset.
noorsootöö alal.

Õpetajad

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
Arengu põhisuunad: kakskeelse kooli kujundamine, nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine, iga õppija individuaalse arengu toetamine,
keelekümblusprogrammi jätkusuutlikuse tagamine, digioskuste ja -pädevuste arendamine, õppijates sotsiaalsete võtmepädevuste kujundamine; huvitegevuse
mitmekesistamine.

E-1 Kakskeelse kooli kujundamine
T-1 Mentorluse rakendamine uutele õpetajatele.
T-2 Ühisüritused erineva kodukeelega õpilastele (nt sõpruse puu)
T-3 Ühisürituste läbiviimne kahes keeles.
E-2 Õppetöö toimub nüüdisaegse õpikäsituse ja tagasisidestamise
kaudu.
T-1 Lõimitud ainekavade koostamine
T-1.1. Lõimitud ainekavade teemade, õppeainete ja õpetajate
määratlemine.
T -1.2. Koolitus “Lõiming kooli õppekava rakendamisel”
T- 1.3. LAK-õppe koolitus.
T- 1.4. Lõimitud õpetuse kajastamine õpetajate tööplaanides.

Õppeaasta jooksul

Juhtkond

Õpetajad

Õppeaasta jooksul
1.-11.sept.2020

Õppealajuhatajad
Õppealajuhatajad

Ainesektsioonide juhid
Õpetajad

Oktoober - november Keelekümbluse
Jooksvalt
koordinaator
September
Õppealajuhatajad

Keelekümblusõpetajad
Õpetajad
Õpetajad

T-2 Lõimitud temaatiliste ürituste korraldamine iga ainesektsiooni poolt.
T-3 Töörühma moodustamine hindamissüsteemi uuendamiseks.
T-4 Hindamissüsteemi uuendamine I kooliastmes

Õppeaasta jooksul
September 2020
September - …

T- 5 Õpilasfirmade loomine.
T-5.1. Õpilasfirmade osalemine erinevatel üritustel

Õppeaasta jooksul
Vastavalt linna
ürituste plaanile

E-3 Iga õppija areng on toetatud ja motiveeritud
T-1 Igale õppijale on tagatud individuaalne lähenemine.

E-4 Keelekümblusprogrammi jätkusuutlikkus
T-1 Kool jätkab piirkondliku koolituskeskusena ja viib läbi koolituse
„Lõiming kooli õppekava rakendamisel“
T-2 Õpetajate omavahelise koostöö suurendamine (II ja III kooliastme
klassides).
T-3 Õpetajad osalevad keelekümbluse sh kahesuunalise
keelekümblusprogrammi koolitustel.
T-4 Koostöö Raja lasteaia keelekümblusrühmadega ja Liblika lasteaia
kahesuunalise keelekümblusrühmaga?
E-5 Õpilaste ja õpetajate digipädevused on paranenud
T-1 Õpetajad osalevad Teams’i infosüsteemi kasutamise koolitustel.
T-2 Õpetajad osalevad e-õppevara, sh Opiqu ja e-kooli kasutamise
koolitustel.
T-3 Õpetajad osalevad SMART-tahvli koolitusel.
T-4 Teams’i infosüsteemi integreerimine õppeprotsessi.

Õppeaasta jooksul

Õppealajuhatajad Aineõpetajad
Ainesektsioonide
juhid
Õpetajad
Direktor
Õppealajuhatajad, Klassijuhatajad
algklasside
ainesektsiooni juht
Ettevõtluse ringi
juht
Õppealajuhatajad,
tugimeeskond

Oktoober – november Keelekümbluse
koordinaator
Õppeaasta jooksul

Õpetajad

Keelekümblusõpetajad

Õppeaasta jooksul
Õppeaasta jooksul
Õppeaasta jooksul

Haridustehnoloog

Õpetajad

T-5 Digiõppepäeva ja/või distantsõppe läbiviimine Teams’i ja/või Opiqu
keskkonnas.
E-6 Õppijate sotsiaalse ja kodanikupädevuse, kultuuri- ja
väärtuspädevuse kujundamine
T-1 RITA-ränne projektiga seotud tegevused.

Õppeaasta jooksul

T-2 Nii vene kui eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine.
T-3 Õpilased osalevad Eesti kultuuri ja ajalooga seotud ülelinnalistes ja
vabariiklikes üritustes vastavalt kalenderplaanile.
E-7 Huvitegevuse mitmekesistamine
T-1 Erinevate huviringide moodustamine erinevates keeltes.

Õppeaasta jooksul
Õppeaasta jooksul

T-2 Huviringide ajad on kooskõlastatud kooli tunniplaani ja
päevakavaga.
KOOSTÖÖ
Põhisuund: Koostöö koolis põhineb ühtsetel väärtustel ja põhimõtetel.
E -1 Koostöö lapsevanematega
T-1 Lastevanemate Kooli aktiivi moodustamine, töö- ja ajakava
koostamine (tegevused, ühisüritused, loengud, koolitused),
Lastevanemate Kooli tutvustamine kodulehe ja e-kooli kaudu.
T-2 Lapsevanemate üldkoosoleku läbiviimine.
T-3 Rahuloluküsitluse läbiviimine lapsevanematele, tulemuste
avalikustamine veebilehel ja/või e-koolis.

Õppeaasta jooksul

Õppeaasta jooksul

Dir.aset.
noorsootöö alal

Klassijuhatajad
Õpetajad

Dir.aset.
noorsootöö alal

Õpetajad

Sept.-okt. 2020

Direktor

Õpetajad, hoolekogu

Oktoober 2020
Märts-aprill 2021

Direktor
Töörühma
vastutajad

Õpetajad

T-4 Perepäeva korraldamine koostöös hoolekoguga.
Mai 2021
E-2 Õpilasesindus ja hoolekogu on kaasatud kooli arendustegevusse.
T-1 Hoolekogu tööplaan ja info tegevuste kohta on avalikustatud kooli
September
kodulehel.

Hoolekogu
Hoolekogu liikmed

T-2 Õpetajate esindajad hoolekogus informeerivad kolleege hoolekogu
tegevustest ja otsustest.

Õppeaasta jooksul

T-3 Õpilasesinduse liikmed hoolekogus informeerivad õpilasesindust
hoolekogu tegevustest ja otsustest.

Õppeaasta jooksul

T-4 Info õpilasesinduse tegevuste kohta on avalikustatud kooli kodulehel. Õppeaasta jooksul

E-3 Suhted teiste linna ja vabariigi koolide ja koostööpartneritega on
kooli, õpilaste ja õpetajate arengut toetavad.
T-1 Osalemine projektis Pärnu linn kui õpikeskus.
Õppeaasta jooksul
T-2 Teiste linna ja vabariigi koolidega ühisürituste korraldamine
vastavalt kalenderplaanile.
Õppeaasta jooksul
T-3 Osalemine RITA-ränne projektis.
T-4 Osalemine rahvusvahelises projektis: Eesti – Soome –Venemaa
E-4 Kooli koostöö koolipidajaga.
T-1 Teabevahetus kooli ja Pärnu Linna haridusosakonna vahel.
Õppeaasta jooksul
T-2 Koostöö Pärnu Linna haridusosakonnaga: osalemine linna
haridussüsteemi arengukava elluviimises (projektid, töörühmad,
parima praktika kasutamine).
TÖÖKORRALDUS JA TÖÖKESKKOND
Põhisuund: Koolis on turvaline töö- ja õpikeskkond ning tagatud õpilaste ja töötajate heaolu.
E-1 Koolis kaasajastatud füüsiline õpikeskkond

Hoolekogu
sekretär,
haridustehnoloog.
Õpetajate
esindajad
hoolekogus.
Õpilasesinduse
liikmed
hoolekogus.
Dir. aset.
noorsootöö alal,
haridustehnoloog.

Hoolekogu liikmed

Õpilasesinduse liikmed

Õppealajuhataja

Õpetajad

Juhtkond

Õpetajad

T-1 Vana spordiväljak on rekonstrueeritud
E-2 Koolis on turvaline
T-1 Kooli kodukord on kahes keeles ja kõigile ühiselt mõistetav.
T-2 Hädaolukorra teemalised koolitused ja õppused koolitöötajatele.
T-3 Turvalisuse tagamine koolis: koolitundide ajal on võõrastele
sissepääs piiratud, kooliruumid ja territoorium on videovalve all.
T-4 Koolikiusamist vähendavate ürituste läbiviimine.
T-5 Kooli moto ja väärtused on nähtavad ja kõigile ühiselt mõistetavad.
E-3 Tervise edendamine
T-1 Liitumine ja osalemine projektis „Liikuma Kutsuv Kool“

Õppeaasta jooksul

Direktor

Kooli pidaja

Õppeaasta jooksul

Juhtkond

Õpetajad

Õppeaasta jooksul

Juhtkond,
töörühma liikmed

Õpetajad

T-2 Tervisekontrolli võimaldamine kooltöötajatele.
T-3 Erinevate treeningute võimaldamine kooli õpetajatele.
T-4 Psühholoogia alased koolitused ja nõustamised õpetajatele.
TEGEVUSVALDKOND: ÜLESANDED JA TEGEVUSED, LÄHTUDES KOOLI ÕPPEKAVAST
E-1 Lõimitud õppekava koostamine
T-1 Lõimitud õppekava alased koolitused.
T-2 Lõimitud ainekava koostamine.
T-3 II ja III kooliastme eesti keele ainekava eesti klassidele vastavusse
viimine põhikooli riikliku õppekavaga.

Õppeaasta jooksul
Õppeaasta jooksul
Õppeaasta jooksul

Õppealajuhatajad
Õppealajuhatajad
Direktor

Õpetajad
Õpetajad
Eesti keele õpetajad

TEGEVUSVALDKOND: LIIKLUSKASVATUSALASED KAVANDATUD TEGEVUSED
E-1 Laste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid arvestavaks
liiklemiseks.
T-1 Liikluskasvatuse teemade käsitlemine vähemalt viis korda õppeaasta Iga trimestri alguses
jooksul: õppeaasta algul ja iga trimestri ning kooliaasta lõpus. ja lõpus
Liikluskasvatuse
teemad:
Jalakäija
liiklusreeglid;
Ohutu

Direktorti asetäitja Klassijuhatajad, aineõpetajad,
noorsootöö alal
noorsoopolitsei

liikluskäitumine ; Liikluses kehtivate normide järgimine ja kaasliiklejatega
arvestamine; Liikluse reeglitest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus
T-2 Liikluskasvatuse korraldus esimeses kooliastmes (liikluskasvatuse
sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses
toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse
liikluskeskkonnast): liikluusaabitsate jagamine I klassi õpilastele.
T-3
Liikluskasvatuse korraldus teises ja kolmandas astmes
(liikluskasvatuse sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda
ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu
liiklemise õpetamine).
T-4 Liikluskasvatuse teemasid käsitletakse vähemalt viis korda õppeaasta
jooksul: õppeaasta algul ja iga õppeveerandi ning kooliaasta lõpus.
Ekskursioonide
ja
õppekäikude
korraldamisel
käsitleb
iga
aineõpetaja/klassijuhataja liiklusega seotuid teemasid, et tagada õpilaste
ohutut liiklemist.
TEGEVUSVALDKOND: KAVANDATUD ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSED
ÕN koosoleku päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Õppenõukogu liikmete nimetamine hoolekogu koosseisu.
ÕN koosoleku päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga hea ja hea õppeedukuse
eest.

14. september 2020

Direktor

Õppenõukogu liikmed

10. juuni 2021

Direktor

Õppenõukogu liikmed

ÕN koosoleku päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö
tulemuste põhjal.
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine õppeperioodi
lõpuni 31.08.2021.
3. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine.
4. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
5. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli
lõputunnistusel otsustamine.
6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli
lõputunnistuse (va direktor ja ÕN sekretär).
ÕN koosoleku päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine täiendava õppetöö alusel.
2. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine.
3. Välisriigist tulnud uute õpilaste vastuvõtt ning klassi määramine, kus
nad jätkavad õpinguid.
4. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute
tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
5. Kooli õppekava muudatuste ja täienduste läbiarutamine ja arvamuse
avaldamine õppekava kohta.
6. 2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine.
ÕPETAJATE KOOLITUSTE PLAAN 2020/2021. õa
jrk Koolituste teemad
1.
Õpetajate regulaarsed iganädalased digikoolitused
2.
Koolitus „Lõiming õppekava rakendamisel“
3.
LAK-õppe koolitus
4.
Koolitused HEV-õpilastega töötavatele õpetajatele

18. juuni 2021

Direktor

Õppenõukogu liikmed

30. august 2021

Direktor

Õppenõukogu liikmed

Toimumise aeg
Pidev
Oktoober - november
Kuupäevad täpsustamisel
Õppeaasta jooksul

5.
Metoodikapäevad koolis õpetajalt-õpetajale
1 kord trimestris
6.
Aineühenduste ja -sektsioonide õppesõitudel ja ekskursioonidel
Pidev
7.
Klassijuhatajate koolitused.
Õppeaasta jooksul
8.
Projekti „Liikuma kutsuv kool“ koolitused.
Õppeaasta jooksul
9.
Koolitusreis õpetajatele
Õppeaasta jooksul
10.
11.
12.
PÄRNU TAMMSAARE KOOLI TRADITSIOONILISED ÜRITUSED
Tarkusepäev. Õppeaasta avaaktused.
Euroopa spordinädal koolis.
Õpetajate päeva tähistamine.
Temaatiline näitus looduslikkest materjalidest valmistatud esemetest.
1.klassi õpioskuste maraton.
5.-6.klassi õpioskuste võistlus.
Kooli sünnipäeva tähistamine.
Jõulupeod.
Vabariigi aastapäeva tähistamine.
Vilistlaste kokkutulek.
Folkloorifestival.
Emakeelepäevale pühendatud eesti keele pidu algklassidele.
Tutipidu.
Suvine spordipäev.
Direktori parimate õpilaste vastuvõtt.
Põhikooli lõpupidu.

