KINNITATUD

29. augusti 2019a õppenõukogu koosoleku
protokolli 1-4/ 7 otsusega 2.1

Pärnu Päikese Kooli üldtööplaan 2019/2020 õppeaastal
Üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad.

Õppeaasta põhieesmärgid:
1. Õpilaste individuaalsuse ja tervikliku arengu toetamine õppe- ja kasvatustöös.
2. Õpetajate õpetamispädevuste arendamine, koostöö ja kogemuste vahetamine.
3. Digioskuste rakendamine.
4. Kooli töötajate ja lastevanemate vahelise koostöö toimimine, lastevanematele
pedagoogilise toe pakkumine.
5. Iga töötaja väärtustab end meeskonnaliikmena ja iga õpilane tunneb koolirõõmu!
6. Projektitegevused - Erasmus+ rahvusvaheline projekt

2020 digikultuuri aasta

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Kooli juhtimine on tulemuslik, järjepidev ja kõiki osapooli arvestav.

Ülesanne

Tegevus

Aeg/kestus

Kooli arengu
eesmärgid on
planeeritud, ellu
viidud ja tulemused
hinnatud ning
analüüsitud.

Sisehindamiskorra uuendamine.

01.01.202031.12.2020

Õppe-ja kasvatustegevuse
kokkuvõte ja tulemuslikkuse
hindamine.

august 2020

Õppealajuhataja
töötajad).

Üldtööplaani koostamine
eesmärkidest lähtuvalt.

august 2020

Direktor
Juhtkond

Kooli sisekoolitus

oktoober 2020

Individuaalsed juhendamised
arvutiõppeks

koolivaheaegadel

Vastutaja,
koostööpartner(id)
Direktor
Juhtkond
(kaasatud

teised

kooli

5.1.1
Juhtkond

Õppealajuhataja
aprill 2020
Õppenõukogu esimees

Arenduspäev
Õppenõukogu korralised
koosolekud (ÕN tegevuskava)

Seos
arengukavaga

viis korda
õppeaasta jooksul
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2. Personalijuhtimine
Iga töötaja on motiveeritud ja positiivse maine kujundaja koolis ja kooliväliselt.
Ülesanne

Tegevus

Aeg/kestus

Informatsioon on
asjakohane ja
kõikidele
töötajatele
kättesaadav

Juhtkonna nõupidamised.

september 2019august 2020

Direktor,

Õpetajate ümarlaud (tööplaan).

üks kord kuus

Direktor, õppealajuhataja

Õpetaja abide,
päevahoiutöötajate infominutid
(igakuiselt)

sept 2019august 2020

Direktor, infospetsialist

õppeaasta
jooksul

Direktor

Töötajad on
teadlikud oma töö
eesmärgist ja
ülesannetest.

Koostöövestlused personaliga

Seos
arengukava
valdkonnaga

Vastutaja,
koostööpartner(id)

5.1.2
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Õpetajate ja teiste
kooli töötajate
professionaalne
areng on toetatud.

Sisekoolitused (sealhulgas
digipädevuste individuaalne
parendamine) ja
enesetäiendamised õppeaasta
jooksul.
Iseseisev enesetäiendamine,
kogemuskoolitused

Juhtkond
sept 2019-aug
2020
5.1.2; 5.1.3;
5.1.4
üks kord
kalendrikuus

Õppealajuhataja (kaasatud kõik kooli töötajad).

Õpetajad- kolleegilt kolleegile
koolitused õpetajate ümarlaual,
koolitustel ja konverentsile
käinute ettekannete
tutvustamine.
Kooli
tööjõuressurss on
rakendatud
maksimaalselt.

Kooli personali koosseisu
tööjaotuse ja asjakohasuse
analüüsimine ning sujuva
töökorralduse tagamine.

september 2019august 2020

Direktor
Infospetsialist
5.1.2; 5.1.3;
5.1.4

Pärnu Päikese Kool
kompetentsikeskusena on kogemust
jagav.

Kogemus ja arenduspäevad
kooli töötajatele ja teistele
huvigruppidele.

2019-2020 õ/a

Juhtkond (kaasatud kogu kooli töötajad).
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3. Koostöö huvigruppidega
Koostöö ja heade suhete arendamine kõikide huvigruppidega.

Ülesanne

Hoolekogu on
aktiivselt kaasatud
kooli arendustegevustesse.

Tegevus

Hoolekogu koosolekud
(hoolekogu tööplaan)

Aeg/kestus

Üks kord nelja
kuu jooksul

Seos
arengukava
valdkonnaga

Vastutaja, koostööpartner(id)

5.1.3; 5.1.5

Hoolekogu esimees

Hoolekogu ja kooli ühised
ettevõtmised (PCS pildisüsteem,
jõululaat, vastlapäev, perepäev).
Kool osaleb projektis – “Pärnu
linn kui õpikeskus”.
Koostööpartnerid
on kaasatud õpilase
arengu toetamisse.

Lapsevanemad on
teadlikud kooli
arengu eesmärkidest ja
väärtustest.

Kool pakub õpilastele koostöös
toetajatega (LC Pärnu Koidula,
teater Endla, Pärnu Spordihall,
Pärnu Soome Selts jt.) õppekasvatustööd rikastavaid
tegevusi.

Hoolekogu, kooli juhtkond

01.09.201931.08.2020

01.09.201931.08.2020

Klassiõpetajad

5.1.3; 5.1.5

Direktor
Juhtkond

Direktor, kogu kool
Direktor

Lapsevanemate üldkoosolek

25.09.2019

Direktor

Perevestlused uutele õpilastele

2019-2020 õa

Direktor, klassijuhataja, õpetaja abi,
eripedagoog, füsioterapeut
Klassiõpetajad (kaasatud kooli töötajad).

Arenguvestlused
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Perepäev

16. 05 2020

Juhtkond

4. Ressursside juhtimine
Turvalisuse tagamine koolis -koolis on riskianalüüsile tuginev ohutu ja turvaline keskkond
Ülesanne

Tegevus

Aeg/kestus

Koolipere
tervisealaste
tegevuste ja
liikumisaktiivsuse
suurendamine.

Jaansoni kõnd- osaleb 10
töötajat.
Spordinädal koolis.

01.09.2019
23.0927.09.2019

Kehalise kasvatuse õpetajad (kaasatud kõik kooli
töötajad).

Õuevahetund.

vähemalt üks
kord päevas.

Klassiõpetajad, õpetaja abid

Tervislikku toitumist toetavad
tegevused

Töötajate tervisekontroll
vastavalt töötervishoiuarsti
otsusele.
Töötajate
terviseriskid on
viidud
miinimumini.

Lõõgastustoa kasutamise
võimaldamine.
Tervisevõimlemine töötajatele

Seos
arengukavaga
5.1.4

Vastutaja,
koostööpartner(id)
Direktor

Kodunduse õppeaine õpetaja, kooli õde
5.1.4

01.09.201931.08.2020

Direktor
Juhtkond

Juhtkond
2019-2020 õa
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Koolil on
kaasaegsed
õppevahendid ja
õppevara.

Toolid
Joogamatid
IT vahendid
Metoodilised materjalid

5.1.4; 5.1.5

Juhtkond

5.Õppe-ja kasvatusprotsess
Õppekava on koostatud kooli eesmärkidest lähtuvalt ja töökavade koostamisel juhinduvad õpetajad õpilaste erivajadustest ja ainete lõimumisest.

Ülesanne

Tegevus

Õpilasele on koostatud
Õpilase
individuaalne areng individuaalne õppekava (IÕK).
on toetatud.
Vaatluspäevik = Õpilase IAJK
Õpilase arengu
toetamiseks
erinevad
õppemeetodeid ja
metoodikaid.
Õpetajad on
teadlikud
erinevatest koolis
kasutatavatest
metoodikatest õppe
ja kasvatustöös.

PCS-pildisüsteemi kasutus
ainetundides ja päevahoius.

Aeg/kestus
2019-2020 õ a

Seos
arengukavaga
5.1.5

Vastutaja,
koostööpartner(id)
Direktor, Juhtkond

Õppealajuhataja (kaasatud teised kooli töötajad).

2019-2020
Klassiõpetaja, õpetaja abi, aineõpetaja
päevahoiutöötajad.

 õpetajate „kolleegiltkolleegile“ õpe,
 kogemusõpe,
 sisekoolitused,
 täiendkoolitused.

5.1.5

Direktor, õppealajuhataja, õpetajad

2019-2020
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Rakendatud on
tugisüsteemid
õpilaste arengu
toetamiseks.

Töötab eripedagoog,
sotsiaalnõustamist osutab koolile
Pärnu Õppenõustamiskeskus.

Viiakse läbi erinevaid tegevusi:
- koer õppeprotsessis,
- hommikujooga,
- loovring
- muusikaring.

Juhtkond

2019-2020

5.1.5

Kool pakub õppekavavälise
teenusena füsioterapeudi teenust,
päevahoidu, koolibussi teenust
ja huvitegevust.
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