


Kinnitatud õppenõukogus 31.08.2021

Kohtla-Järve Gümnaasiumi üldtööplaan 2021/2022 õppeaastal

Kohtla-Järve Gümnaasiumi üldtööplaanis määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli õppekavast ning õppeaastaks

seatud üldeesmärkidest. Üldtööplaanis on konkretiseeritud alapunktide kaupa tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja

tähtajad. Õppenõukogu vaatab üle ja kinnitab üldtööplaani iga õppeaasta alguses. Üldtööplaani nõuetekohase täitmise eest vastutavad

direktor ja õppe-ja arendusjuht. Üldtööplaani või selle andmestikku säilitatakse kolm aastat. Kooli üldtööplaan on abiks õpetajatele

oma tegevuste planeerimisel.

Haridus-ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2021/2022 õppeaastal:

1) I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;

2) II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;

3) III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.
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Riigieksamite vormid ja ajad

Riigieksamite vormid ja ajad on 2021/2022 õppeaastal järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;

2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a;

3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;

4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;

5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;

6) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Akadeemiline kalender 2021/2022 õppeaastal:

Õppeaasta eelnädal 29.08- 2.09.2021

Õppeaasta algus 1.09.2021

Sügissemestri valikkursustele registreerimine 30.08 - 3.09.2021

Sügissemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg 3.09.2021

G1 õpilaste mentorite valimise tähtaeg 20.09.2021
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Sügisvaheaeg 25.10 - 31.10.2021

Jõuluvaheaeg 23.12.2021 - 9.01.2022

Sügissemestri arvestuslik lõpp 21.01.2022

Kevadsemestri algus 24.01.2022

Kevadsemestri valikkursustele registreerimine 17.01 - 21.01.2022

Kevadsemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg 21.01.2022

Talvevaheaeg 28.02 - 6.03.2022

Kevadvaheaeg 21.04 - 1.05.2022

Fenomenil põhineva õppe vahenädal 6.06 - 10.06.2022

Kevadsemestri arvestuslik lõpp 13.06.2022

Suvevaheaeg 14.06. - 31.08.2022
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Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2021/2022 õppeaasta üldeesmärgid ja tegevuskava
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Üldeesmärk I: Kohtla-Järve Gümnaasiumi areng ja tegevuse üldeesmärgid on ühiselt kokkulepitud ja ühistöö tulemusena määratletud
koos tegevuskavaga kooli arengukavas.

1. Eesmärgistamine ja võtmetegevuste määratlemine

1.1. Fookus: inspireeriva tulevikuseisundi
kirjeldamine

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 15.09.2021

1.2. TARK – eesmärkide konkretiseerimine Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 30.09.2021

1.3. Võtmetegevuste määratlemine ja
mõõdikute loomine

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 15.10.2021

1.4. Kogu personali tagasiside, ettepanekud
arengukava valminud järgule

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 31.10.2021

2. Kooskavandamine- ja kirjutamine

2.1. Realistlikkus ja probleemide lahendamise
tegevuskava

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 10.11.2021

2.2. Eesmärkidest ja väärtustest lähtuvad
tegevuskavad

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 15.11.2021

2.3. Kogu personali tagasiside, ettepanekud
arengukava tegevuskavale

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 30.11.2021

2.4. Sotsiaalse disaini põhimõtetel ja
eesmärgile orienteeritud kogukonna
kaasamine- ehk ühine muutuste
planeerimine.

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 17.12.2021
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2.5. Kooli arengukava lõpliku versiooni
esitlemine, viimased ettepanekud ja
muudatused enne kooskõlastamisele
edastamist.

Arengukava töögrupp Õpilased, õpetajad 1.01.2022

Üldeesmärk II: Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilane on ennastjuhtiv, koostöine ja kohanemisvõimeline õpihimuline elukestev õppija.

1. Õpetajate teadlikkus enesejuhtimise alustest ja töövõtetest on kasvanud.

1.1. Õpiringi programmi väljatöötamine EDUplaani töögrupp Õpetajad 30.11.2021

1.2. Küsimustike väljatöötamine, esialgse
teadlikkuse taseme mõõtmine.

EDUplaani töögrupp Õpetajad 17.12.2021

1.3. Õpiringidega alustamine EDUplaani töögrupp Õpetajad 3.01.2022

1.4. Teooriakoolitus (4 teemat) +
teemapõhised rakenduslikud õpiringid
(6-8)

EDUplaani töögrupp Õpetajad 4.01.-
20.05.2022

1.5. Teadlikkuse kasvu mõõtmine läbi
küsitluste ja rakendamise järjepidev
analüüs läbi vaatluste ja tagasisidestamise

EDUplaani töögrupp Õpetajad 31.05.2022

2. Õpilaste teadlikkus ja oskused enesejuhtimise alal on kasvanud.

2.1. Teadlikkuse küsimustiku väljatöötamine
ja küsitluse läbiviimine õpilaste hulgas

EDUplaani töögrupp Õpetajad, õpilased 30.11.2021

2.2. Enesejuhtimise kursuse väljatöötamine +
ainekava

EDUplaani töögrupp Õpetajad, õpilased 17.12.2021

2.3. Enesejuhtimise pädevuste arendamisele
suunatud päev

EDUplaani töögrupp Õpetajad, õpilased 21.01.2022

2.4. Enesejuhtimise kursusele registreerumine EDUplaani töögrupp Õpetajad, õpilased 17.- 21.01.2022

2.5. Enesejuhtimise kursuse tunnid EDUplaani töögrupp Õpetajad, õpilased 24.01-3.06.202
2

2.6. Teadlikkuse kasvu mõõtmine peale
kursust + kursuse analüüs ja edasiarendus

EDUplaani töögrupp Õpetajad, õpilased 10.06.2022
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Üldeesmärk III: Kohtla-Järve Gümnaasiumis on loodud stabiiline, kaasav ja töötaja ja iga õpilase arengut toetav töö- ja õpikeskkond.

1. Rõhuasetus tulevikkuvaatavale ja strateegilisele planeerimisele erinevates õppe-ja kasvatustöö ning
personaliga seotud valdkondades

1.1. Valikkursuste õppeaasta plaani
koostamine

Õppejuht Õpetajad 1.09.2021

1.2. Akadeemilise kalenderi kinnitamine Õppejuht Õppenõukogu 1.09.2021

1.3. Õpilaste õppekava mõistmist toetavad
infotunnid

Õppejuht,
õppenõustaja

Õpilased 1.09.2021

1.4. Õpilaste läbiv nõustamine õppekorraldust
puudutavates küsimustes

Õppenõustaja Õpilased, õppejuht Läbiv

1.5. Õppetööd toetavate sünndmuste plaan
õppeaastaks

Õppejuht Õppenõukogu

1.6. Sügissemestri koosolekute, koolituste,
õpiringide plaan

Õppetoolide juhid,
õppejuht

Kogu personal 30.09.2021

1.7. Laiendatud juhtkonna tööplaan
õppeaastaks

Administratiiv- ja
kvaliteedijuht

Laiendatud juhtkond 29.10.2021

1.8. Huvitegevuse ja KOHT37 sündmuste
plaan

Huvi-ja projektijuht Huvitiim 29.10.2021

1.9. Rahastust saanud projektide täitmise
plaan õppeaasta lõikes (Nordplus, KIK,
INSA)

Huvi-ja projektijuht Kaasatud töögrupid 29.10.2021

1.10
.

Projektiplaani koostamine õppeaastaks,
lähtudes rahastust vajavatest planeeritud
tegevustest

Huvi-ja projektijuht Kaasatud töögrupid 1.11.2021

1.11
.

Kevadsemestri koosolekute, koolituste,
õpiringide plaan

Õppetoolide juhid,
õppejuht

Kogu personal 1.12.2021

2. Kõik tegevuste plaanid koostatakse kaasates vajalikke osapooli, tutvustatakse kogu personalile või
kooliperele, avalikustatakse Stuudiumi kalendris ja hinnatakse järjepidevalt tegevuste läbiviijaid, nende
vajalikkust, realistlikkust ja tehtavust kooli töötajate ja õpilaste heaolu arvesse võttes.
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Õppetööd toetavate sündmuste plaan
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1. Õppeaasta avaaktus Huvijuht Huvitiim 1.09.2021

2. Õppeaasta eelnädal 30.08-3.09 Teivi Gabriel Õppetoolide juhid 3.09.2021

3. Goldbergi masina ehitamise
võistlus Toilas

Teivi Gabriel Hariduskopter,
füüsikaõpetajad

10.09.2021

4. Õpilasesindusse
kandideerimine

Mirtel Põdra Õpilasesindus,
õpilaskond

30.08-20.09.202
1

5. Maailmakoristuspäev Huvitiim Õpilaskond, õpilased 18.09.2021

6. G1 õpilaste mentorite valimine Ainikki Seppar Mentorid 20.09.2021

7. Riigikaitselaager G2 õpilased Teivi Gabriel Õpilased 20.-21.09.2021

8. Riigikaitselaager G3 õpilased Teivi Gabriel Õpilased 22.-23.09.2021

9. Õpilasesinduse liikmete
valimine

Mirtel Põdra Õpilaskond 21.09.2021

10. Teadlaste öö Mikk Antsov Loodusainete õppetool 23.09.2021

11. Lapsevanemate koosolek Hendrik Agur Juhtkond, õpetajad 23.09.2021

12. Vanematekogu loomine Hendrik Agur Administratiiv- ja
kvaliteedijuht

23.09.2021

13. Rebaste ristimine Huvijuht/ tiim G3 õpilased 28.-29.09.2021
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14. Katseline tasemetöö
loodusainetes

Anne Mari Roost Loodusainete õppetool 30.09.2021

15. Õpilaskonna väljasõit,
kultuurireis

Hendrik Agur G1-G3 õpilased 30.09.2021

16. Mentorite koolitus Teivi Gabriel Mentorid 30.09.2021

17. Talveakadeemia Teivi Gabriel Õpetajad 1.10.2021

18. Teadusvõistlus FSH Mikk Antsov Huvitiim,
korraldustoimkond,
partnerid

1.10.2021

19. Õpetajate päev Huvijuht Huvitiim 5.10.2021

20. Riigigümnaasiumite bändide
festival Antidolorosum

Huvijuht Muusikaõpetaja 9.10.2021

21. Lõpumärkide aktus
abituuriumile

Huvitiim Juhtkond 22.10.2021

22. KIK õppekäigud Teivi
Gabriel/Anne Mari
Roost

Õpetajad oktoober 2021

23. Halloween Huvitiim Õpetajad 29.10.2021

24. Mardipäev Huvitiim Õpetajad 10.11.2021

25. Kadripäev Huvitiim Õpetajad 25.11.2021

26. Kodanikupäev Kaire Jõe Humanitaarainete
õppetool

26.11.2021

27. Töövarjupäev Kaire Jõe Õpetajad 1.12.2021

28. Väike laul suurele lavale Huvitiim Muusikaõpetaja 14.12.2021

29. Jõulupidu Huvitiim/ÕE Õpilaskond 21.12.2021

30. Jõuluhommik abiturientidega Juhtkond Õpetajad 22.12.2021

31. Jõuluteenistus Huvijuht/juhtkond Õpetajad 22.12.2021
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32. Võõrkeelte nädal Triin Kallip Võõrkeelte õppetool 17.01-21.01.202
2

33. Ettevalmistuskursused 9.
klassidele

Teivi Gabriel Õpetajad 1.02.2022

34. Tartu rahu Kaire Jõe Humanitaarainete
õppetool

2.02.2022

35. Sõbrapäev Huvitim Õpetajad 14.02.2022

36. Eesti Vabariigi sünnipäeva
aktus

Huvitiim Juhtkond 21.02.2022

37. Talispordipäev Huvitim Õpetajad 2.03.2022

38. Emakeelepäev Eesti keele
õpetajad

Humanitaarainete
õppetool

14.03.2022

39. Frankofoonia päev Liivi Laurent Võõrkeelte õppetool 23.03.2022

40. Viimane koolikell Huvitiim Õpilased 22.04.2022

41. Euroopa päev Kaire Jõe Humanitaarainete
õppetool

10.05.2022

42. Tunnustusgala/direktori
vastuvõtt

Juhtkond Õpetajad 1.06.2022

43. Õppeaasta lõpuaktus Huvitiim, juhtkond Õpetajad 13.06.2022

44. Lõpuaktus Huvitiim, juhtkond Õpetajad 17.06.2022
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Tegevused ja ülesanded valdkonniti, mis toetavad kooli mõtestatud õppe-ja kasvatustegevust ning töökorraldust

Tegevused ja ülesanded valdkonniti Toimumise aeg Vastutaja Kaasatud

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Üldtööplaani koostamine ja kinnitamine august õppe-ja arendusjuht õpetajad, juhtkond

Õppenõukogud november 2021, märts 2022, juuni
2021, august 2022.

direktor, õppe-ja arendusjuht õpetajad

Juhtkonna koosolekud iganädalaselt, september-juuni direktor juhtkond

Laiendatud juhtkonna nõupidamised iga kahe nädala järel, september-juuni. administratiiv-ja
kvaliteedijuht

laiendatud juhtkond

Õppetoolide koosolekud kord kuus, september-juuni. õppetooli juht aineõpetajad

Nelja silma koosolekute rakendamine Üle nädala, iga töötajaga 30 minutit direktor, õppe-ja arendusjuht,
administratiiv-ja
kvaliteedijuht, õppetoolide
juhid

koolipersonal

Koolitöötajate töökoosolekud kord kuus, september-juuni ja august juhtkond koolitöötajad

Infominutid õpilastele läbi õppeaasta, iganädalaselt vastavalt
tunniplaanile

huvitiim, juhtkond õppetoolide juhid,
õpilasesindus

Õpilasesinduse ühine koostööaeg juhtkonnaga läbi õppeaasta, kord  kahe nädala järel õpilasesinduse president õpilasesindus, juhtkond
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Laiendatud juhtkonna tööplaani koostamine 2021/22
õppeaastaks

september-oktoober administratiiv-ja
kvaliteedijuht

laiendatud juhtkond

Projektiplaani koostamine 2021/22 õppeaastaks september huvi- ja projektijuht juhtkond

Sündmuste plaani koostamine 2021/22 õppeaastaks september, täiendamine läbi õppeaasta huvi-ja projektijuht, huvijuhi
assistendid

juhtkond, õpetajad

Kooli tunniplaani muudatused ja kinnitamine september/jaanuar õppe-ja arendusjuht aineõpetajad

Evakuatsiooniõppused september-oktoober direktor, admin-haldusjuht juhtkond

Valdkonnapõhiste töögruppide koosolekud iga kolme nädala järel või vastavalt
vajadusele läbi õppeaasta

töögrupi eestvedaja õpetajad

Välissuhtluse loomine: projektipõhise välissuhtluse
arendamine ja koostööpartnerite otsimine

läbi õppeaasta huvi-ja projektijuht õpetajad, laiendatud
juhtkond

Sisehindamine õppeaasta tegevuste kokkuvõte ja
analüüs

mai-august direktor, õppe- ja arendusjuht õppetoolide

SISEHINDAMINE

Sisehindamise läbiviimine valdkonniti läbi õppeaasta, september-juuni õppe-ja arendusjuht laiendatud juhtkond

Ainetundide vaatlused läbi õppeaasta, september-juuni õppetoolide juhid, õppe-ja
arendusjuht

õpetajad

Konsultatsioonide toimumise koordineerimine, seire november, märts õppe-ja arendusjuht õppetoolide juhid

Ainenädalate, päevade vaatlus – kokkuvõtted,
analüüs

detsember, mai õppe-ja arendusjuht õppetoolide juhid
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Stuudiumi täitmise kontrollimine oktoober, jaanuar, märts õppe-ja arendusjuht,
õppetoolide juhid

laiendatud juhtkond

2020/2021  õa analüüs ja tagasiside august direktor, õppe-ja arendusjuht õppetoolide juhid

2020/2021 õa õppetoolide analüüs ja tagasiside august õppetoolide juhid aineõpetajad

Eesti keele tugiprogramm rakendamise kokkuvõte ja
analüüs

august õppe-ja arendusjuht aineõpetajate töögrupp

Gümnaasiumi riigieksamite analüüs august õppe-ja arendusjuht,
õppetoolide juhid

aineõpetajad

2020/2021. õa huvitegevuse analüüs august huvijuht huvitegevuse
koordinaator

Kooli arengukava 2021-2024 koostamine sügis 2021 õppe-ja arendusjuht, töögrupp õpetajad

Uurimis-ja praktilistetööde, õpilasfirmade
korraldamine

Uurimistööde, õpilasfirmade ja praktiliste tööde
läbiviimise sisekoolitus juhendajatele

august, jaanuar õppe-ja arendusjuht uurimistööde
juhendajate töögrupp

Õpetajate nõustamine ja toetamine uurimistööde,
õpilasfirmade ja praktiliste tööde juhendamisel

läbi õppeaasta, kord kahe kuu jooksul
toimuvad ühised kohtumised

õppe-ja arendusjuht uurimistööde
juhendajate töögrupp

Uurimistööde, õpilasfirmade, praktiliste tööde
kaitsmine

aprill, juuni õppe-ja arendusjuht uurimistööde
juhendajate töögrupp,
aineõpetajad

PERSONALI JUHTIMINE
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Dokumentatsiooni kinnitamine: töökorralduse reeglid,
palgakorraldus

september juhtkond laiendatud juhtkond

2020/2021 õppeaasta koolitusplaani koostamine ja
täiendamine (seoses arengukava eesmärkidega)

oktoober õppe-ja arendusjuhid õppetoolide juhid

Õpetajate IKT-alane koolitamine koolivaheajad haridustehnoloog aineõpetajad

Interaktiivsete tahvlite kasutamise meeldetuletav koolitus
õpetajatele

september haridustehnoloog, IT-juht aineõpetajad

Kolleegide tunnivaatlused ja analüüs

läbi õppeaasta, iga aineõpetaja 4
tunnivaatlust

õppetoolide juhid,
aineõpetajad

aineõpetajad

Tunnivaatlused õpetaja professionaalse arengu
toetamiseks

läbi õppeaasta, õppetooli juht külastab
kõiki oma õppetooli õpetajaid.

õppejuht, õppetoolide juhid aineõpetajad

Sisekoolituste tõendite väljaandmine, EHISe sissekanded läbi õppeaasta õppe-ja arendusjuht tugipersonal

Ühissündmused koolitöötajatega koolivaheajad juhtkond aineõpetajad

Personali rahulolu küsitluse läbiviimine analüüs ja
kokkuvõte

mai õppe-ja arendusjuht õppetoolide juhid

Õpetajate kohta õpilaste rahuloluküsitluse läbiviimine ja
õpetajatele tagasiside andmine

mai õppe-ja arendusjuht õppetoolide juhid

Koostöövestluste läbiviimine õppetooli õpetajatega mai õppetoolide juhid aineõpetajad

Õppenõustaja ja õpetajate koostöö tõhustamine pidev õppenõustaja, õppetoolide
juhid

aineõpetajad

Koostöövestluste läbiviimine tugipersonaliga mai juhtkond tugipersonal

Personali tunnustamine, personaliüritused september-mai juhtkond laiendatud juhtkond

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Õpilaste, õpetajate ja vanemate nõustamise korraldus september-mai õppenõustaja aineõpetajad
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Koostööprojektide planeerimine ülikoolidega (TÜ, TLÜ
jt)

september, oktoober, jaanuar, veebruar,
mai, juuni

projektijuht, õppe-ja
arendusjuht

õppetoolide juhid

Lastevanemate üldkoosoleku ettevalmistamine,
korraldamine

september direktor juhtkond

Õpilasesinduse loomine, töö koordineerimine

september huvijuht, huvitegevuse
assistendid

aineõpetajad

Õpilasesinduse presidendi valimine

september huvijuht, õpilasesindus huvitegevuse
koordinaator

Koosolekud õpilasesinduse, juhtkonna ja õppetoolide
juhtidega

igakuiselt läbi õppeaasta juhtkond õpilasesindus,
õppetoolide juhid

Õpilaste rahuloluküsitluse läbiviimine ja kokkuvõte mai õppe-ja arendusjuht laiendatud juhtkond

Õpilaste kaasamine läbi töörühmade ürituste ja tegevuste
organiseerimisel

läbi õppeaasta huvijuht aineõpetajad

Lastevanemate kaasamine külalistundide läbiviibimisel läbi õppeaasta õppe-ja arendusjuht aineõpetajad

Lastevanemate rahuloluküsitluse läbiviimine ja tulemuste
analüüsimine

aprill-mai õppe-ja arendusjuht juhtkond

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Õppekava ainekavade rakendumise seire, analüüs november, veebruar, aprill õppe-ja arendusjuhid õppetoolide juhid

Valikkursuste ainekavade koostamine ja kinnitamine,
kursuste valimine

september-oktoober õppe-ja arendusjuht aineõpetajad

Fenomenil põhineva õppe vahenädal mai-juuni õppetoolide juhid aineõpetajad
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Gümnaasiumi õppemoodulite toimimise analüüs,
täienduste sisseviimine

detsember, mai õppe-ja arendusjuht moodulite aineõpetajad

Töötubade korraldamine koostöös erinevate
õppeasutustega (TÜ-ga, TALTECH-iga, TLÜ-ga)

november, veebruar, aprill õppetoolide juhid aineõpetajad

Õppekavale vastava õpikeskkonna vajaduste analüüs november,märts, mai õppe-ja arendusjuht laiendatud juhtkond

Õppekirjanduse tellimine 2021/2022 õppeaastaks november õpikeskuse juht õppetoolide juhid

Õpilaste võimetekohase õppe ja edasijõudmise seire pidev Juhtkond, õppenõustajad Laiendatud juhtkond

Puudumiste seire pidev õppenõustaja õppe-ja arendusjuhid

Ainekonsultatsioonide korraldamine iganädalaselt õppetoolide juhid aineõpetajad

Ainepäevade, nädalate korraldamine läbi õppeaasta õppetoolid õpilasesindus

Õpilastele karjäärialase töö planeerimine kevadsemester õppenõustaja koostööpartnerid

Õpilaste osalemine haridusmessil (nt. Teeviiit) kevadsemester juhtkond aineõpetajad

Ülikoolide (TalTech, TLÜ, TÜ) infotunnid
gümnasistidele

märts-aprill õppe-ja arendusjuht õppetoolide juhid

Õpilaste osalemine kõrgkoolide lahtiste uste päevadel märts-aprill õppe-ja arendusjuht õppetoolide juhid

Piirkondlikest, maakondlikest, üleriigilistest
õpilasvõistlustest, konkurssidest ja olümpiaadidest
osavõtu koordineerimine

läbi õppeaasta õppetoolide juhid aineõpetajad

Koolisiseste õpilasvõistluste, olümpiaadide läbi õppeaasta õppetoolide juhid aineõpetajad
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korraldamise koordineerimine

Õpilaste suunamine ja juhendamine õppimisel TÜ
Teaduskoolis

september-aprill õppe-ja arendusjuht aineõpetajad

E-õppe materjalide koostamine, kasutamine läbi õppeaasta haridustehnoloog aineõpetajad

Digitaalse õppevara toel e-kursuste ja distantsõppe
päevade korraldamine

läbi õppeaasta haridustehnoloog aineõpetajad

Gümnaasiumi koolieksamite valiku koordineerimine jaanuar-veebruar õppe-ja arendusjuht aineõpetajad

Gümnaasiumi riigieksamite läbiviimise korraldamine:

 -  eesti keel (eesti keel teise keelena)
 -  võõrkeel
 - matemaatika

aprill-mai õppe-ja arendusjuht aineõpetajad

Gümnaasiumi koolieksamite läbiviimise korraldamine aprill-mai õppe-ja arendusjuht aineõpetajad

Õpilaste ettevalmistamine piirkondlikeks ja
üleriigilisteks olümpiaadideks

pidev aineõpetajad õppetoolide juhid

Talveakadeemia läbiviimine piirkonna põhikoolide III
kooliastme õpilastele

sügissemester, alates oktoober õppe-ja arendusjuht õpetajad

Piirkonna põhikoolide 9. klasside õpilaste ettevalmistus
gümnaasiumis õppima asumiseks

kevadsemester, alates veebruar õppe-ja arendusjuht õpetajad

Eesti keele kui teise keele õppe toetamise töögrupi
kohtumised ja töö sisuline planeerimine

kord kuus kogu õppeaasta võõrkeelte õppetooli juht Eesti keel teise keelena
õpetajad
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Eesti keel teise keelena õpetajate individuaalne tugi
eesti keeles õppimisega raskustes olevatele õpilastele
(vajaduse hindamine koostöös aineõpetajatega)

pidev läbi õppeaasta õppe-ja arendusjuht,
võõrkeelte õppetooli juht

Eesti keel teise keelena
õpetajad

Muukeelsete õpetajatele toe pakkumine eesti keele
omandamisel (osalus tundides, keelekohvikutes jne)

pidev läbi õppeaasta võõrkeelte õppetooli juht Eesti keel teise keelena
õpetajad, aineõpetajad

Väärtused, eetika, koolikultuur

Õpilaste tunnustamine direktori käskkirjaga ja info
kajastamine kooli kodulehel, õpilaste positiivne
märkamine Stuudiumi vahendusel

pidev laiendatud juhtkond õpetajad

Traditsioonilised sündmuste loomine ja läbiviimine (vt
õa ürituste ja sündmuste plaan)

läbi õppeaasta vastavalt sündmuste
plaanile

huvijuht, huvitegevuse
assisendid

aineõpetajad

G1-G3 õpilaste infotunnid september juhtkond aineõpetajad

IT-õpilaste kaasamine erinevatesse projektidesse pidev IT-juht õpilasesindus

Kogukonna hüvanguks tehtava töö põhimõtete
juurutamine

pidev juhtkond, huvijuht aineõpetajad

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eelarveliste ressursside juhtimine, jaotamine kord eelarveaastas, juhtimine pidev direktor, juhiabi-finantsist juhtkond

Kooli ruumide rendilepingute sõlmimine pidev direktor, haldusjuht juhtkond

Kooliruumide väljarentimise turundamine pidev direktor, haldusjuht juhtkond

Kooli korterite kasutamise võimaluse tagamine
väljastpoolt Ida-Virumaad tulnud õpetajatele

pidev direktor, haldusjuht juhtkond
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Inforessursside juhtimine

Stuudiumi päevikute sisseseadmine, info uuendamine

september õppetoolide juhid,
haridustehnoloog

aineõpetajad

Uutele õpilastele e-posti aadresside ja  e-posti loendite
loomine

august IT-juhid laiendatud juhtkond

EHISes õpilaste ja õpetajate andmete lisamine ja pidev
uuendamine

september/pidev administratiiv-ja
kvaliteedijuht

juhtkond

Õpilaste ja lastevanemate info haldamine ja uuendamine pidev administratiiv-ja
kvaliteedijuht

õppenõustajad

IKT innovatsiooniprojektide ellukutsumine september-mai IT-meeskond aineõpetajad

Üleriigiliste õpilasvõistluste kalender 2021/2022 õppeaastal on leitav TÜ teaduskooli kalendrist.
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