ÜLDTÖÖPLAAN
Raasiku Kool
2022/23 õa
Kinnitatud ÕN koosolekul 24.10.2022

Raasiku Kooli üldtööplaan on dokument, milles määratletakse Raasiku Kooli ühe õppeaasta
tegevuskava, lähtudes Raasiku Kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta
üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Antud töökavas võib esineda muudatusi.
Üldtööplaan on vormistatud alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis
määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.
Üldtööplaanis on välja töödud järgmised tegevusvaldkonnad:
1. eestvedamine ja juhtimine;
2. personalijuhtimine;
3. koostöö huvigruppidega:
4. ressursside juhtimine;
5. õppe- ja kasvatusprotsess.

1. Eestvedamine ja juhtimine
Juhtkonna koosolekud toimuvad kord nädalas. Tugimeeskonna koosolekud toimuvad kord
nädalas. Personali infokoosolekud toimuvad koolis kord nädalas. Pikem (vähemalt 45
minutit) koostöötund toimub koolis alates II poolaastast kord nädalas, võimalusel juba
varem. Lasteaias toimub pedagoogiline koosolek kord kuus, infokoosolek toimub
vajadusepõhiselt.
Kooli maine kujundamise tõhustamiseks ja teadvustamiseks osales personal Raul Rebase
koolitusel.
Kooli Facebooki lehel kasutatakse #raasikukool viidet. Huvijuht kajastab koolis toimuvaid
sündmuseid võimalusel iga sündmuse toimumise järel, kuid mitte harvem kui kord nädalas
kooli Facebooki lehel. Liikuma Kutsuva Kooli eestvedaja ja kehalise kasvatuse õpetaja
kajastab Liikuma Kutsuva Kooli tegevusi ja sportlikke sündmusi kooli Facebooki lehel
hiljemalt nädala jooksul pärast sündmuse toimumist. Haridustehnoloog koostöös sekretäriga
sisestab huvijuhilt ja aineõpetajatelt saadud sündmuste kokkuvõtteid koos piltidega kooli
kodulehele. Huvijuht ja aineõpetajad edastavad info haridustehnoloogile esimesel võimalusel
ja haridustehnoloog tagab info jõudmise kooli kodulehele hiljemalt nädala jooksul.
Koolis tegutsevad erinevad arendusmeeskonnad:
Tugimeeskond;
KiVa-tiim;
Liikuma Kutsuva Kooli meeskond;
Kommunikatsiooni meeskond;

Klass+ projekti eestvedajad;
VEPA metoodikat rakendavad õpetajad;
Kovisiooni grupp;
Ettevõtliku Kooli meeskond.
Lisaks meeskondadesse kuulumisele panustavad erinevad aineõpetajad arendustöösse
projektide eestvedamisega ja ülekooliliste viktoriinide läbiviimisega ning õpilaste
suunamisega olümpiaadidel/ võistlustel osalema.
Koolis on eesmärgiks võetud dokumentide korrastamine.
1.1 Tegevused dokumentide ühtlustamiseks ja kooli kuvandi loomiseks
Tegevus

Vastutaja

Kaasatud
meeskonnaliikmed

Tähtaeg

Ainekavade
korrastamine

Õppejuht

Aineõpetajad

21.06.2023

Ainekavade
kodulehele
panemine

Haridustehnoloog

Sekretär

21.06.2023

Protokolli põhja
loomine

Õppejuht

Sekretär

21.06.2023

Ametijuhendite
uuendamine

Direktor

Sekretär

06.03.2023

Raasiku Kooli
hindamisjuhendi
uuendamine

Direktor

õpetajad

31.08.2023

Ainealaste
hindamisjuhiste
sisestamine
eKooli

aineõpetajad

ÕIK põhja
loomine

HEVko

Tugimeeskond

31.10.2022

Serveris HEV
kausta loomine
ja
alamkaustade
loomine
klasside kaupa

direktor

Telia teenusepakkuja

31.10.2022

iga trimestri alguses

Serveris HEV
kaustas
ligipääsude
tagamine
aineõpetajatele

HEVko

Telia teenusepakkuja

10.11.2022

Kooli kodulehel
Raasiku Kooli
põhiväärtuste
silmatorkav
kuvamine

direktor

Haridustehnoloog

30.11.2022

Raasiku Kooli
põhiväärtuste
kuvamine
kooliruumis

direktor

aineõpetajad

30.11.2022

2. Personalijuhtimine
Raasiku Koolis toimub alates II poolaastast võimalusel koostöötund nimetusega ettevõtlik
aeg, mil õpetajad saavad koostööd teha ja õpilased vabalugemisega vm kasuliku ja
arendavaga tegeleda. Vajadusel saab ettevõtlikku aega kasutada külalisesinejate
kuulamiseks, ülekooliliste tegevuste läbiviimiseks jms. Antud aja kasutamisel väheneb
teistmoodi koolitundide läbiviimisel ärajäävate tundide arv, kuna teistmoodi tunnid toimuvad
ettevõtliku aja sees.
Ettevõtlikul ajal või mõnel muul kokkulepitud ajal toimuvad ka majasisesed õpitoad, kus
saavad õpetajad kogemusi jagada ja koolitustelt saadud infot teiste Raasiku Kooli
õpetajatega jagada.
Raasiku Koolis toimuvad e-õppepäevad, mis leiavad aset 3 korda õppeaastas.
E-õppepäevadel tegelevad õpetajad ainekavade korrastamise ja arendamisega ning
võimalusel ka teiste koolide külastamisega. Teiste koolide külastamisel saadud mõtteid
jagatakse kolleegidega ettevõtliku aja raames või vajadusel ka muul ajal üldtööaja piires.
Raasiku Kooli õpetajad külastavad üksteise tunde, vaatlevad kolleegi tundi ja annavad
tagasisidet ning soovitusi. Lisaks õpetaja-õpetaja tasandil tundide vaatlemisel toimuvad ka
õpetaja-juhtkond tasandil tundide vaatlused ja tagasiside andmine.
Uute töötajate sujuvamaks kooliellu sidumiseks loob komminukatsiooni meeskond Raasiku
Kooli töötaja meelespea, kus on igapäevased juhised Raasiku Koolis töötamiseks.
Raasiku Kooli meeskonnatunde ja töörõõmu suurendamiseks on õpetajad ära jaganud rollid,
kes mis väikeste tegevuste eest vastutavad, et koolielu pisikeste rõõmude läbi rikastada ja
muuta töökultuur avatumaks. Rollid on ära jagatud tabelis, mis on ligipääsetav Raasiku Kooli
õpetajatele.

3. Koostöö huvigruppidega
Direktor koos 2-3 õpetajaga osaleb koolitusel “Kool ja kogukond digiajastul”. Koolituse
raames valmib Raasiku Kooli Hea tava, kus tuuakse välja ootused õpilasele, õpetajale ja
lapsevanemale valdkondades õppimine, õpetamine, hindamine ja tagasisidestamine,
suhtlemine ja koostöö, tunnustamine, käitumine, info edastamine ja jagamine.
Koolituse järel jätkab õpetajatest koosnev kommunikatsioonitiim kommunikatsiooni
edendamist nii majasiseselt kui kogukonnas.
Kommunikatsioonitiimi eestvedamisel luuakse algus aktiivse vilistlaskogu loomiseks ja
koostatakse Raasiku Kooli töötaja meelespea voldik, mis aitab uuel töötajal personali ja
kooliellu sulanduda ning varasemal olijal majas toimivaid süsteeme meenutada ja vajalikke
kontakte leida.
2022/23 õppeaastal kuuluvad kommunikatsioonitiimi Age Saks, Piret Kangur ja Mari-Liis
Sepp.

4. Ressursside juhtimine
Direktor ja haldusjuht loovad rahaliste võimaluste piires vabaalasid õppekeskkonna
mitmekesistamiseks. Õpetajad leiavad võimalusi õppetööks ka väljaspool klassiruumi.
Õpilased kasutavad õppetegevuseks sülearvuteid ja tahvelarvuteid, mis võimaldavad
sihipärast ja kontrollitud õppetööd läbi viia ka väljaspool klassiruumi, näiteks loodud
vabaaladel, raamatukodus, koridoris. Haridustehnoloog tõstab õpetajate digipädevust
õppetöö mitmekesistamise eesmärgil, läbi mille tõuseb ka õpilaste digipädevus.

5. Õppe- ja kasvatusprotsess
5.1 Raasiku Koolis toimub 5.-9. klassis õpe valdavalt väiksemates gruppides, kuid kontakti
loomiseks kogu klassi ja klassijuhataja vahel, toimuvad klassikoosolekud kord nädalas. 1.-4.
klassis võtab klassiõpetaja aja klassis ühtsuse loomiseks ja klassi juhatamiseks aja
vajadusel ainetundide raames või vahetundides, soovi korral lepib klassi ja õppejuhiga kokku
eraldi klassikoosoleku aja. Klassijuhatajad tegelevad õpilaste arengu jälgimise ja
toetamisega terve õppeaasta vältel, kuid arenguvestluseks kohtuvad nii lapse kui
vanematega II trimestri jooksul, erandkorras III trimestri alguses.
5.2 Raasiku Koolis tegeletakse kiusuennetusega ja kiusamise vähendamisega, rakendades
VEPA metoodikat, viies läbi KiVa vestluseid, korraldades KiVa raames korrapidamist,
rakendades Kiusamisest Vabaks programmi.
5.3 Raasiku Koolis märgatakse õpilaste eripära ja toetatakse neid. HEV lastele toe
pakkumise koordineerimiseks kohtub tugimeeskond kord nädalas. Tugimeeskonda kuuluvad
direktor, õppejuht, HEVko, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed ja eripedagoogid,
kellest iganädalaselt kohtuvad direktor, õppejuht, HEVko, sotsiaalpedagoog ja psühholoog.
Vajadusel kaasatakse koosolekul osalema logopeed, eripedagoogid, klassijuhataja ja

aineõpetajad. Tugimeeskonna eestvedamisel kutsutakse kaks korda õppeaastas (jaanuaris
ja juunis) kokku klassi ümarlaud, kus osalevad lisaks tugimeeskonnale ka antud klassi
klassijuhataja ja aineõpetajad. Ümarlaual kaardistatakse antud klassi õpilaste eripärad ja
õpilased, kes vajavad enamat tuge. Ümarlaual analüüsitakse seni kasutatud tugimeetmete
tõhusust ja tehakse vajalikke muudatusi järgmiseks perioodiks (jaanuaris uueks poolaastaks,
juunis uueks õppeaastaks).
5.3.1 Tugimeeskonna tegevused toe parendamisel
Tegevus

Vastutaja

Kaasatud
meeskonnaliikmed

Tähtaeg

Regulaarne
sotsiaalpedago
ogi teenus tuge
vajavatele
lastele
tunniplaani
alusel

Sotsiaalpedagoog

Õppejuht

31.10.2022õppeaasta lõpp

Regulaarne
psühholoogi
teenus tuge
vajavatele
lastele
tunniplaani
alusel

Psühholoog

Õppejuht

31.10.2022õppeaasta lõpp

ÕIK põhja
loomine

HEVko

Direktor

31.10.2022

Serveris HEV
kausta loomine
ja
alamkaustade
loomine
klasside kaupa

direktor

Telia teenusepakkuja

31.10.2022

Klassiti õpilaste
kaardistamine,
kellele on vaja
ÕIK avada

HEVko

Õppejuht

31.10.2022

ÕIKde täitmine

klassijuhatajad

aineõpetajad,
tugimeeskonnaliikmed

jaanuar, juuni

Ümarlaudade
läbiviimine

HEVko

tugimeeskond,
klassijuhatajad,
aineõpetajad

jaanuar 2023 ja
uuesti
juuni 2023

5.3.2 Õppetööd toetavate ürituste detailsem ajakava on ligipääsetav vaid kooli töötajatel.
Ajakava üldine ülevaade on allolevas tabelis. Laulupeo eelproovid toimuvad II
poolaastal ja nende täpne aeg on selgumisel. Eelproovide aegade selgumisel võivad
õppetööd toetavate ürituste ajakavas muudatused esineda. Lisaks võib ajakavas ja
sisus esineda muudatusi ja õppeaasta vältel muudel põhjusel.
Tegevus

Osalevad

Vastutaja

Toimumise
aeg

Aktus

kogu kool

Liisi Gussak, Heli Karu

01.09.22

Spordinädal

kogu kool

Reelika Virma, Liisi Gussak

23 -30.09.22

Mesikäpa jooks

5.-9. klass

Reelika Virma, Liisi Gussak

23.09.21

KIK väljasõit

3. ja 4. klass

Pildistamine

kogu kool

Liisi Gussak/ pildikompanii

29.09.22

Pildistamine

kogu kool

Liisi Gussak/ pildikompanii

30.09.22

Ettevõtlusnädal

kogu kool

Liisi Gussak

03 -10.10.22

Mihklipäeva laat

kogu kool

Õpetajate päev

kogu kool

9.kl ja Liisi Gussak

5.10.22

Töövarjupäev

kogu kool

klassijuhatajad

7.10.22

Rahvastepall 4.-5. kl T

4. ja 5. klass Reelika Virma

Lastevanemate
üldkoosolek

30.09.22

3.10.22

Triin Hallik

KOOLIVAHEAEG

19.10.22
19.10.22
24.-30.10.22

võimalusel
Õnnela Metsaorg + Liisi Gussak + novembri
piirkondlik politsei
esimene nädal

Helkurite kontroll
Noorte konverents

7.-9. klass

Liisi Gussak

1.11.22

Rahvastepall

4.-5. kl poisid Reelika Virma

2.11.22

Rahvastepall

kuni 3.kl P

Reelika Virma

8.11.22

KIK väljasõit

7. ja 9.klass

Liisi ja Heli (klassijuhatajad)

8.11.22

Kooli sünnipäeva
tähistamine koolipäeva
jooksul
kogu kool

Merike Leetjõe

9.11

Ettevõtlus küla
külastamine

8. ja 9.H
klass

Liisi Gussak, Olesja Balandina

14.11.22

Rahvastepall

-3.kl T

Reelika Virma

18.11.22

E-õppepäev

kogu kool

aineõpetajad

24.11.22

Helkurite kontroll

kogu kool

novembri
Õnnela + Liisi + piirkondlik politsei viimane nädal

Hinnete/ hinnangute
väljapanemine

kogu kool

aineõpetajad

30.11.22

1. trimestri lõpp,
tunnistuse/
hinnetelehtede
väljastamine
paberkandjal/ eKoolis

kogu kool

aineõpetajad

1.12.22

Klassidevaheline
tantsuvõistlus

kogu kool

Reelika Virma

1.12.22

1. perioodi lõpetamine

kogu kool

Liisi Gussak, Heli Karu

1.12.22

Karjäärikeskuse
külastamine

7. klass

Liisi Gussak

2.12.22

Karjäärikeskuse
külastamine

9. klass

Liisi Gussak

15.12.22

Karjäärikeskuse
külastamine

8. klass

Liisi Gussak

19.12.22

Advendihommikud igal
esmaspäeval

kogu kool

Liisi Gussak, AKTIIV

Jõulupidu kell 16.00

5.-9.klass

Liisi Gussak, Heli Karu, Aktiiv

20.12.22

Jõulupidu kell 18.00

1.-4.klass

Liisi Gussak, Heli Karu, Aktiiv

20.12.22

aineõpetajad

21.12.22

Viimane koolipäev enne
vaheaega
kogu kool

23.12.2109.01.22

KOOLIVAHEAEG
E-õppepäev

kogu kool

aineõpetajad

jaanuar

Suusapidu/ vastlapäev
väljaspool kooli

kogu kool

Liisi Gussak, Reelika Virma, kõik
õpetajad

jaanuar/veebruar

Ajaloopäev

5.-9. klass

Merike Leetjõe, Age Saks

veebruar

Stiilinädal

kogu kool

Liisi Gussak, AKTIIV

13.02-17.02.23

mälumäng 6.-9. klassile
+ aktus
kogu kool

Laur Leetjõe, Liisi Gussak, Heli
Karu, Merike Leetjõe

23.02.23

2. trimestri hinnete/
hinnangute
väljapanemine

kogu kool

aineõpetajad

9.03.2023

II trimestri lõpetamise
aktus

kogu kool

Liisi Gussak, Heli Karu

10.03.2023

Emakeelepäev

e-etteütlus

Aet Jõesuu

14.03.2023

Teatrinädal ja

kogu kool

Liisi Gussak, näitering,

14.-18.03.23

emakeelepäev

raamatukogu

e-õppepäev

kogu kool

aineõpetajad

märts

Kevadkontsert

kogu kool

Heli Karu, Liisi Gussak

aprill või mai

Südamekuu/ nädal

kogu kool

Reelika Virma

aprill

Matemaatikanädal

kogu kool

Elen Aul, Olesja Balandina

17.04-21.04.23

Jüriööjooks

kogu kool

Liisi Gussak, Martti Sikut,
rahvamaja

aprill

KOOLIVAHEAEG

24.04-30.04.23

Loovtööde kaitsmine

8. klas

Liisi Gussak

mai

Spordipäev

kogu kool

Reelika Virma

mai

KIK õppekäik “Elu
läänemerel”

Piret Kangur, Katrin Arandi ja
1. ja 2. klass Mari-Liis Sepp

mai

Kooli juubel 60/
kokkutulek

kogu kool

Liisi Gussak, Heli Karu, Age Saks,
Triin Hallik
27. mai

Viimase koolipäeva
tutipidu

1., 8. ja 9.
klass

Liisi Gussak, Heli Karu, Olesja
Balandina, Katrin Arandi, Piret
Kangur

25. mai

Lastekaitsepäeva
tähistamine

1.-8. klass

Liisi Gussak, aineõpetajad

2. juuni

Hinnete/ hinnangute
väljapanemine

1.-8. klass

aineõpetajad

5. juuni

Projektinädal

1.-8. klass

Liisi Gussak, Triin Hallik,
aineõpetajad

5.-9. juuni

1.-8.klassi õppeaasta
lõpuaktus

1.-8. klass

Liisi Gussak, Heli Karu

13. juuni

Tänuüritus

kogu kool

Triin Hallik

13. juuni

9.klassi lõpuaktus

9. klass

Liisi Gussak, Heli Karu

juuni

