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Tallinna Tehnikagümnaasiumi 

üldtööplaan 2020/2021 õppeaastaks 
 

 

 1.Arengukava eesmärk: Õppijate õpimotivatsiooni õpikäsitluse tagamine 

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 
Koolitus: „Õpetajate 
ja koolijuhtide 
professionaalse 
arengu toetamine“ 

Sisekoolitused 
kõikidele õpetajatele 

Arendusjuht 
 

 kevad 2021 

 Sisekoolitus 
ainekomisjonides 

Õppejuht, 
arendusjuht 

kevad 2021 

 Ainekomisjonide 
juhtide koosolekud 

Õppejuht kord kuus 

Tagasiside saamine 
läbi küsitluste 
õpilaste 
õpimotivatsiooni ja 
kohanemise kohta 

Rahuloluküsitlused 
uute 10. klasside ja 
kooli tulnud õpilaste 
seas 

Õppejuht, 
haridustehnoloog, 
psühholoog 

2020/2021 
õppeaasta I 
poolaasta  

 Küsimustike 
kokkuvõtted ja 
analüüs 

Õppejuht, 
psühholoo1 

jaan – veebr 2021 

 

 

Arengukava eesmärk: Õpetajate ühistöö ja innovaatiline kool 

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 
Aineteülene lõiming 
õppetöös 

Paralleelklasse 
ühendavad aineülesed 
innovaatilised 
õpiprojektid läbi 
kooliaasta 

Ainekomisjonide juhid 2020/2021 õ.-a. 

Koolidevaheline TTG 
„Eesti mäng“ 

 A.Eek-Mägi, 
M.Ehandi, 
Õ.Adamson 

märts 2021 

Veebiviktoriin 
Tallinna Koolide 
õpilastele „Eesti 
Vabariik 103“ 

Erinevate 
veebipõhiste 
ülesannete 
läbiviimine I-IV 
kooliastmes 

M.Tibar  aprill 2021 
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 Õpiprojektide 
vahekokkuvõtted 

Ainekomisjonide 
juhid 

september, 
november, märts , 
juuni 

 

Arengukava eesmärk: Võõrkeele oskuste arendamine 

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 
Rahvusvahelistes 
projektides 
osalemine 

Käimasolevate ja 
alustatavate 
rahvusvaheliste 
projektide raames 
võõrkeele oskuste 
arendamine nii 
õpilastele kui 
õpetajatele 

Arendusjuht, 
võõrkeele 
ainekomisjoni juht 

kevad 2021 

Rahvusvaheliste C 
taseme testide 
sooritamine inglise 
keeles 

Testide 
ettevalmistused ja 
läbimine 

Võõrkeelte 
ainekomisjon 

september 2020 

Uute valikainete 
sisseviimine X 
klasside 
õppekavasse 
Codester Club ja 
Change Makers 

Inglise keeles testide 
läbiviimine ja 
vestlused. 
Sissejuhatav 
tutvustav loeng 

Võõrkeelte 
ainekomisjon 
võõrkeele poole 
pealt. Arendusjuht 
õppekava poole 
pealt. 

September 2020 

 

Arengukava eesmärk: Mitmekesiste õpikeskkondade kasutamine, 

digitaalsed oskused. 

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 
Digikeskkonna alane 
pidev töö 

Digiküpsuse 
hindamine 
„Digipeegli“ alusel 

IT juht, 
haridustehnoloog 

õppeaastapõhine 

Haridustehnoloogi 
töökava koostamine 

Tegevuskava 
koostamine. 
Valmisolek 
distantsõppeks 

Haridustehnoloog september 2020 

 Ülevaate saamine ja 
analüüs 
kasutatavatest 
õpikeskkondadest 

Haridustehnoloog, IT 
juht 

aprill 2021 
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Arengukava eesmärk: Kogukonnale avatud kool 

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 
Lastevanemate 
kaasamine 
koolikultuuri 

Arenguvestluste 
läbiviimine 

Klassijuhatajad 20.mai 2021 

 Kokkuvõtete 
tegemine 

Klassijuhataja 30.05.2021 

 Lastevanemate 
kaasamine klassi 
tegevustesse 

Klassijuhatajad September-mai 
2020/2021 

 Kokkuvõtete 
tegemine 

Klassijuhatajad õppeaastapõhine 

 Vilistlaste kaasamine 
õppetundidesse        
( võimalusel) 

Huvijuht, 
arendusjuht 

Oktoober-
detsember 2020 

Tegevuste 
planeerimine, plaani 
koostamine 

Ürituste läbiviimine Direktor, komisjon oktoober 2020, mai 
2021 

 

 

Arengukava eesmärk: Muutuva õpikäsitluse rakendamine 

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 
Õpimotivatsiooni 
suurendamiseks 
uute õppemeetodite 
leidmine 

Sisekoolitused : 
„Jagan oma parimat 
kolleegiga“ 

Õppejuht ja 
ainekomisjoni 
esimehed 

koolivaheaegadel 

 Õpilasuurimuste 
retsenseerimine 
retsensentide kogu 
poolt 

Õppejuht  20.-24.aprill 2021 

 Õpetajakoolitusse 
suunamine 

õppejuht õppeaastat läbiv 
protsess 

 

2. Õppekavast lähtuvad tegevused  

     NB! Ürituste plaanis võivad tekkida muudatused seoses kriisiolukorraga. 

   Osa üritusi võivad toimuda internetipõhiselt.  Osa üritusi võivad üldse 

  ära jääda. Plaan on arvestusega, et oleme koolis ja saame teha tööd  
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tavapärases rütmis ja et õpilased ja õpetajad on koolis.  

Ürituste juures on kuu ja aasta. Kuupäevi ei ole pandud. ( Lähtume 

 olukorrast) 

Ülesanne tegevused Vastutaja Tähtaeg 
Üldpädevuste 
kujundamisega 
seotud 
tunnivälised 
tegevused 

Kooliaasta avamine 
1. Klasside aktus 
2. 2.-12. klasside 

pidulik 
klassijuhataja 
tund 
(eriolukorrast 
tulenev ) 

Huvijuht 1.september 2020 

 Koolis plaanitavate  
huviringide 
tutvustamine 

 september 2020 

„Peatu, vaata, 
veendu“ 

Liiklusohutuskampaania 
koostöös 
maanteeametiga 

huvijuht september 2020 

 Ülemaailmne 
RAHUPÄEV 

arendusjuht september 2020 

 Autovaba päev huvijuht 18.september 
2020 

 Spordinädal Kehalise kasvatuse 
ainekomisjon 

september 2020 

 I kooliastme 
liikumisvahetunnid 

Kehalise kasvatuse 
ainekomisjon, 
algklasside 
ainekomisjon 

September-mai 
2020/2021 

 Teisipäevased 
tantsuvahetunnid 

Huvijuht September-mai 
2020/2021 

 Rahvusvaheline 
muusikapäev  

Huvijuht oktoober 2020 

 Õpetajate päeva 
tähistamine 

Huvijuht ja 
õpilasesindus 

oktoober 2020 

 Klasside pildistamine Huvijuht ja 
klassijuhatajad 

15.-16.oktoober 
2020 

 Koolidevaheline 
teaduskonverents 

K. Rohtla oktoober 2020 

 Algklasside talendijaht Huvijuht ja 
algklasside õpetajad 

oktoober 2020 

 Playbox 1.-9. klass Huvijuht ja 
õpilasesindus 

oktoober 2020 

 Meelte nädal  Tugiteenuse 
ainekomisjon 

oktoober-
november 2020 
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 Taaskasutuskonkurss 
„KUUSEPUU“ 

Huvijuht november – 
detsember 2020 

 IT põhine ISADEPÄEV 
algklassides 

IT juht ja algklasside 
õpetajad 

november 2020 

 Üleilmne kätepesu- ja 
tualetipäev 

Arendusjuht  november 2020 

 Karjäärinädal Karjäärikoordinaator, 
arendusjuht 

november 2020  

 Stiilinädal Huvijuht ja 
õpilasesindus 

november  2020 

 Inimõigust päev Arendusjuht  detsember 2020 

 Advendihommikud 
algklassidele 

Huvijuht algklasside 
klassijuhtajad 

detsember 2020 

 Põhikooli jõuluõhtu Huvijuht ja 
õpilasesindus 

detsember 2020 

 Jõulukontsert Kaarli 
kirikus 

Huvijuht, 
muusikaõpetajad 

detsember 2020 

 Gümnaasiumi 
jõuluõhtu 

Huvijuht ja 
õpilasesindus 

detsember 2020 

 Kooli lipupäeva aktus Kooli juhtkond 21.detsember 
2020 

 Läänemere reostus - 
mikroprügi 

Loodusainete 
ainekomisjon 

Jaanuar 2021 

    

 X-XII klasside loeng 
Tartu Ülikoolilt 

Arendusjuht jaanuar 2021 

 TTG gümnaasiumis 
„Eesti mäng“ 

Ajaloo ainekomisjon jaanuar 2021 

 Maailma haridusnäitus Arendusjuht jaanuar 2021 

 Viktoriinide nädal  Matemaatika, 
võõrkeelte, 
loodusainete 
ainekomisjonid 

jaanuar 2021 
internetipõhine 

 Energianädal Loodusainete 
ainekomisjon 

veebruar 2021 

 Esimeste klasside 100 
päeva karneval 

Klassijuhatajad veebruar 2021 

 Mustamäe koolide 
„Eesti mäng“ 

A. Eek-Mägi, 
M.Ehandi, 
Õ.Adamson 

veebruar 2021 

 Suusapäev Kehalise kasvatuse 
õpetajad ja 
klassijuhatajad 

veebruar 2021 

 EV aastapäeva aktused huvijuht  veebruar 2021 

 Sõbrapäev Huvijuht veebruar 2021 
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 Naistepäeva üritused: 
naiselt-naisele (loeng ja 
moeshow ( VII-XII 
klasside neidudele) 

Huvijuht, 
arendusjuht, 
kunstiõpetajad 

märts 2021 

 Emakeelenädala 
üritused 

Emakeele 
ainekomisjon 

märts 2021 

 Tallinna koolide 
veebiviktoriin „Eesti 
Vabariik 102“ 

M.Tibar märts 2021 

 Südamenädal -
aeroobika majesteedi 
konkurss 

Huvijuht ja 
tervisenõukogu 

aprill 2021 

 Lõpukell Huvijuht aprill 2021 

 Nutikuu üritused 
„Vanavanemate 
NUTIPÄEV“ 

IT juht, algklasside 
õpetajad 

aprill 2021 

 Kevadball  Huvijuht, X klassid aprill 2021 

    

 Kontsert 
lapsevanematele 

Huvijuht, 
muusikaõpetajad 

mai 2021 

 Talgupäev Majandusjuhataja mai 2021 

 Rahvusvaheline 
„Öökulli ja kiisu päev“ 

Arendusjuht mai 2021 

    

 Lõpuaktused Huvijuht juuni 2021 
 

3. Õppeaasta üldeesmärkidest lähtuvad tegevused. 

Õppeaasta üldeesmärgid: 

1. Kõikide õppeainete õppekvaliteedi arendamine kaasates digioskusi ja –võimalusi 

2. Kõikide õpetajate valmisolek distantsõppeks 

3. HEV õpilaste märkamine ja nende toetamine koolipäeva jooksul ja distantsõppele 

minnes. 

4. Arenguvestluste süsteemi kasutamine ka distantsõppe vormis. 

Ülesanne tegevused vastutaja tähtaeg 
Kõikide õppeainete 
õppetulemuslikkuse 
parandamiseks 
meetmete 
kavandamine 

Parendusvaldkondade 
väljaselgitamine 

ainekomisjonide 
juhid 

September 2020 

 Meetmete 
kavandamine 

Matemaatika 
ainekomisjoni juht 

September 2020 

 Tulemuslikkuse 
analüüs 

Õppejuht dets 2020  
august 2021 
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HEV õpilaste 
õpimotivatsiooni 
tõstmine 

Kõikide HEV õpilaste 
väljaselgitamine  
 

HEV koordinaator, 
ainekomisjoni juht 

september 2020 

 HEV õpilaste õppetöö 
kavandamine 

HEV koordinaator, 
HEV ainekomisjoni 
juht 

pidev 

 Tulemuslikkuse 
analüüs 

HEV koordinaator, 
ainekomisjoni juht 

august 2021 

Kõikide 
lastevanemate ja 
õpilaste kaasamine 
koolitöösse 
arenguvestluste 
toimimine ja 
kajastamine eKoolis 

Arenguvestluste kava 
väljatöötamine 
klassiti 

Klassijuhatajad september 2020 

 Arenguvestluste 
läbiviimine ja 
fikseerimine eKooli 
keskkonnas 

Klassijuhatajad september-mai 
2020/2021 

 Kokkuvõtete 
tegemine 

Õppejuht mai 2021 

 

5. Tegevused lähtuvalt eelmise aasta kokkuvõttest 

 

Ülesanne tegevused vastutaja tähtaeg 
2019/2020 õ.-a. 
õppekava 
parenduste seire  

Muutunud 
matemaatika 
ainekava 
rakendamise 
tulemuslikkuse 
analüüs II-IV 
kooliastmes 

Õppejuht Vahekokkuvõte iga 
trimestri/kursuse 
lõpus õppeaasta 
vältel. Lõplik 
kokkuvõte august 
2021 
 

 Matemaatikatundide 
3-minuti vaatlused 

Õppejuht Pidev õppeaasta 
vältel 

 Kokkuvõtte tundide 
külastustest 

õppejuht august 2021 

LTT ringide tegevuse 
laiendamine  

Ringide töö 
laiendamine II –IV 
kooliastmesse 

huvijuht september 2020 

 Koostöö Tallinna 
Tehnikaülikooliga 
LTT ringide loomisel 

huvijuht september 2020 
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6. Liikluskasvatusalane tegevus 

Ülesanne  Tegevused vastutaja tähtaeg 
Õpilaste 
liiklusalase 
teadlikkuse 
tõstmine 

 Osalemine 
ülelinnalises 
ürituses „Peatu, 
vaata, veendu“ 

Huvijuht ja IV 
klasside 
juhatajad 

september 2020 

  Kampaania 
„Kanna helkurit“ 

Huvijuht november 2020 

  Jalgratturite 
koolituslubade 
saamine 

Õppejuht 
K.Rohtla 

aprill 2021 

Koostöö 
Maanteeametiga 

 Vigurvänt  Huvijuht mai 2021 

  Jalgratturite 
koolitajate 
infopäev 

Huvijuht september 2020 
märts 2021 

 

7. Õppenõukogu tegevus ( distantsõppele üleminekul toimub 

õppenõukogu töös muudatus) 

 

Ülesanne Tegevused vastutaja tähtaeg 
Õppenõukogu 
korralised 
koosolekud 
õppenõukogu 
pädevuses olevate 
ülesannete 
täitmiseks 

Õppenõukogu 
sekretäri valimine 
Õppenõukogu 
esindajate valimine 
kooli hoolekogusse 
Kooli arengukavast 

Õppenõukogu 
esimees 

1.september 2020 

 Põhikooli I trimestri 
tulemused 

Õppenõukogu 
esimees 

3.detsember 2020 

 Gümnaasiumi 
õppetöö tulemused I 
poolaastal 

Õppenõukogu 
esimees 

21.jaanuar 2021 

 Põhikooli II trimestri 
tulemused 

Õppenõukogu 
esimees 

17.märts 2021 

 1.-8. klasside ja 10.-
11. klasside õpilaste 
järgmisesse klassi 
üleviimise ja 
täiendavale 
õppetööle jätmise 
otsustamine 

Õppenõukogu 
esimees 

5.juuni 2021 

 Põhikooli lõpetamise 
ja lõputunnistuste 

Õppenõukogu 
esimees 

juuni 2021 
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väljaandmise 
otsustamine ja 
põhikooli lõpetanud 
õpilaste 
tunnustamise 
otsustamine 

 Gümnaasiumi 
lõpetamise ja 
lõputunnistuste 
väljaandmise 
otsustamine ja 
gümnaasiumi 
lõpetanud õpilaste 
tunnustamise 
otsustamine 

Õppenõukogu 
esimees 

juuni 2021 

 a) 1.-8. klasside ja 
10.-11. klasside 
õpilaste, kes jäeti 
täiendavale 
õppetööle, 
järgmisesse klassi 
üleviimise 
otsustamine. 
b) Õppe-ja 
kasvatustegevuste 
tulemuste 
läbiarutamine ja 
ettepanekute 
tegemine kooli 
juhtkonnale kooli 
õppe-ja 
kasvatustegevuse 
parendamiseks 
c) kooli üldtööplaani 
kinnitamine  

Õppenõukogu 
esimees 

juuni A osa 2021 
aug B ja C osa 

 


