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Padise Põhikooli 2022/2023. õppeaasta üldtööplaan 

Sissejuhatus 

Kooli tegevuskava on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 70 lg 1 p.1 kohaselt kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a 

määruse nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on kooli dokument, milles on määratletud kooli 

ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta 

üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta sisehindamise aruandest. 

Padise Põhikooli käesoleva õppeaasta üldtööplaani ja tegevuskava aluseks on võetud uue 

loodava arengukava valdkondlik struktuur. Uue arengukava koostamisel võetakse aluseks 

koolipidaja poolt soovitatud arengukava struktuur, mis koosneb laiemalt neljast valdkonnastt: 

1) juhtimine ja koostöö, 2) professionaalne areng, 3) iga õpilase arengu toetamine ja 4) 

nüüdisaegne õpikäsitus. 

Padise Põhikooli 2021/2022 tegevuskava koosneb kolmest osast: 

1) Õppeaasta eesmärgid ja erinevate valdkondade tegevuskava. 

2) Eksamite, tasemetööde, trimestrite, üleminekueksami, loovtööde kaitsmise, vaheaegade ja 

korraliste õppenõukogude toimumise ajad. 

3) Padise Põhikooli õppeaasta ürituste plaan (LISA 1) 

 

 
I osa 

Padise Põhikooli õppeaasta 2022/2023 eesmärgid 

1. Tugisüsteemide toimimine. 

2. Personali pidev digioskuste arendamine ja süsteemne e-õppe rakendamine ainetundides. 

3. Igakülgse koostöö ja infovahetuse tagamine kõikide huvigruppide vahel 

4. Dokumentatsiooni uuendamine ja kaasajastamine vastavalt kehtivatele seadustele. 

 

 
Erinevate valdkondade tegevuskava 

1.Juhtimine ja koostöö 

Koolitöötajad on kaasatud õppeaasta ürituste plaani ja tegevuskava koostamisel. Õpetajate 

infominutid toimuvad iga nädal teisipäeval ja juhtkonna koosolekud samuti igal teisipäeval. 

Infotundide eesmärk on info efektiivne, kiire ja tulemuslik edastamine. 

Kooli dokumentatsiooni ajakohasena hoidmine. 

Peamised koostööpartnerid on hoolekogu, vallavalitsus, Haridus- ja Noorteamet, 

lapsevanemad, Eesti Töötukassa, Keskkonnainvesteeringute keskus, SA Padise Klooster, 

riiklikud ennetustööga tegelevad asutused (Päästeamet, Maanteamet, Politsei – ja 

Piirivalveamet) ja huvihariduse korraldajad. Haridusliku erivajadustega õpilaste toetamiseks 

loodud tugipesa toimimine. 



Tegevus Tähtaeg Vastutav isik 

õppetegevuse planeerimine august – september 2021 Karin Zahharov 

ürituste plaani koostamine 01.09.2021 Marika Laanes/Karin 
Zahharov 

eelarve koostamine 01.10.2021 Karin Zahharov 

haridusregistrite täitmine 

(EHIS, EIS,  ARNO, 
SharePoint) 

01.09.2021 – 31.08.2022 Karin Zahharov 

Arengukava täitmine juuni 2022 Karin Zahharov 

HEV tugisüsteemide 
toimimine 

01.09.2021 – 31.08.2022 Karin Zahharov 

dokumentatsiooni 
kaasajastamine 

01.09.2021 – 31.08.2022 Karin Zahharov 

 

2. Professionaalne areng 

Iga õpetaja kooli personali professionaalse arengu aluseks on enesetäiendamine, osaledes 

selleks erialastel koolitustel, valla hariduspäeval ning kolleegidega ühis- ja õpiüritustel. 

Motiveeritud personal on töökultuuri üks osa ja toetab uuenduslikku õppekasvatustööd. 
 

Tegevus Tähtaeg Vastutav isik 

digipädevuste arendamine läbi õppeaasta Thea Aliise Tuulerand 

koolitöötajate ühisüritused läbi õppeaasta Marika Laanes/Karin 
Zahharov 

kogemusväljasõit kooli 
töötajatele 

kevad 2022 Karin Zahharov 

õpetajate enesetäiendamine Läbi õppeaasta Karin Zahharov 

 

3. Iga õppija toetamine 

Iga õpilase arengu toetamiseks märgatakse ja toetatakse õpilase õppimise võimetest ja 

oskustest. Õpilaste hariduslike erivajaduste (HEV) väljaselgitamiseks on loodud tugipesade 

süsteem. Tugipesa koosseisu kuulub koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja 

tugipesa koordinaator. Puudu on hetkel logopeed. Andekate laste juhendamine toimub 

huviringides ning olümpiaadide ja võistluste ettevalmistamisel. 
 

Tegevus Tähtaeg Vastutav isik 

Individuaalsete õppekavade 
koostamine 

vastavalt vajadusele Erialaspetsialistid/ 
õpetajad 

mitmekesine huvitegevus läbi õppeaasta Marika Laanes 

arenguvestlused kord kooliastmes Karin Zahharov 

tugiteenuste koordineerimine läbi õppeaasta Andrei Gužov 

andekate laste toetamine ja 

juhendamine (olümpiaadid, 
spordivõistlused) 

läbi õppeaasta Karin Zahharov/õpetajad 

õpilastele ja vanematele 

tagasiside andmine, info 
edastamine 

läbi õppeaasta klassijuhataja / aineõpetaja 



 

4. Nüüdisaegne õpikäsitlus 

Nüüdisaegse õpikäsituse fookuses on õppijakesksus, aine- ja eluvaldkondade lõimimine, 

meeskonnatöö, loov ja kriitiline mõtlemine, eneseväljendusoskus ning ettevõtlikkus. Loovust, 

väärtuskasvatust toetavate tegevuste ja koostööd arendavate õpetamispraktikate rakendamine 

õppetöös. Õpilaste digipädevuse arendamine. 
 

Tegevus Tähtaeg Vastutav isik 

e-õppe vahendite kasutamine läbi õppeaasta Thea Aliise  Tuulerand 

õppekäigud läbi õppeaasta Karin Zahharov/õpetajad 

„Projektipäev“ ainekava 
põhine 

kevad 2022 Karin Zahharov/aineõpetajad 

Traditsiooniliste ürituste 
korraldamine 

läbi õppeaasta Marika Laanes 

Füüsilise õpikeskkonna, s.h 
digivahendite täiustamine 

läbi õppeaasta vajadusel Karin Zahharov 

Digivahendite vahetamine 
rendilepingu alusel 

õppeaasta jooksul Karin Zahharov 

 

 

 
II osa 

Eksamite, tasemetööde, trimestrite, üleminekueksami, loovtööde kaitsmise, vaheaegade ja 

korraliste õppenõukogude toimumise aja. 

Tasemetööd  

Sel õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd (alus: haridus- ja teadusministri määrus): 

II kooliastme tasemetööd 4. klassi õpilastele 

Õppeaine                                                               Toimumisaeg  

4. klassi matemaatika (kirjalik)                            19.–22. september 2022  

4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik)                 23., 26.–27. september 2022  

4. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik)            28. september 2022  

4. klassi eesti keel teise keelena (suuline)            28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022  

4. klassi loodusõpetus (kirjalik)                            10.–13. oktoober 2022  

 
III kooliastme tasemetööd 7. klassi õpilastele 

IV Õppeaine                                                      Toimumisaeg  

 
 

7. klassi matemaatika (kirjalik)                                19.–22. september 2022  

7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik)                     23., 26.–27. september 2022  

7. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik)                28. september 2022  

7. klassi eesti keel teise keelena (suuline)                28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022 

7. klassi loodusõpetus (kirjalik)                               10.–13. oktoober 2022 
                



 
Kõik tasemetööd on elektroonilised ja viiakse läbi EISi keskkonnas: https://eis.ekk.edu.ee/ 

Tasemetöö on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemetöö annab ülevaate, 

milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba 

väga edukad.  Tasemetöö eest õpilastele hindeid ei panda 

Loovtööde kaitsmine, 8. klassi õpilased 

aprill 2022 

 

 
Trimestrite ajad 

01. septemebr  - 25. november  

02. 28. novemeber – 10. märts 

03. 13. märts  - 13. juuni  

 

 

  Vaheajad 

  2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 

  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a; 

  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a; 

  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a; 

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a; 

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a. 

 

 
Korralised õppenõukogu toimumise ajad 

August 2022 

November 2022 

Märts 2023 

Juuni 2023 



III osa 

Padise Põhikooli õppeaasta ürituste plaan 

Ülekoolilised üritused ja projektid on: 

 Üritus Lõimumine Vastutaja 

Sept 1. septembri aktus Eesti keel, 

kirjandus, muusika, 

kunst, 
inimeseõpetus 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

Sept  

 

 
Sügisene metsapäev 

Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

sept Sügisene jooksukross Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 

personaliga 

sept Liikluspäev I 

kooliastmele 

Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

sept Maailmakoristuspäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 

personaliga 

okt Õpetajate päev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

okt Leivanädal Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 

personaliga 

Okt Ettelugemispäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

Nov Mardi - ja kadripäeva 

tähistamine 

Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 



 Üritus Lõimumine Vastutaja 

Nov Kodanikupäev Sotsiaalaine 

valdkonna õpetajad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

nov Poiste nädal Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

okt Hõimupäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

dets Jõuluaja tähistamine: 

Advendiküünla 

süütamine 

Jõululaat 

Päkapikunädal 

Jõulumaa külastus 

jõululõuna 

Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 

personaliga 

dets Kooli jõulupidu Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

jaan Talvine metsapäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

jaan Kooli sünnipäev Õppekava läbiv 

teema Padise 

kodulugu 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

veeb Sõbrapäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

veeb Vastlapäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

veeb Vabariigi aastapäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

märts Emakeelepäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 



 Üritus Lõimumine Vastutaja 

   juhtkonna ja muu 
personaliga 

märts Naistepäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, 

juhtkonna ja muu 
personaliga 

Aprill Jüripäev Lõimitud tegevused 

Padise kloostriga 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

aprill Kevadine metsapäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

mai Teeme ära talgupäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

mai Tüdrukute nädal  Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

Mai Lahtiste uste päev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

mai Projektipäev Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

mai Viimane koolikell emakeel, kunsti 

ainevaldkond 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

Juuni Kevadkontsert Kõik 

ainevaldkonnad 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

juuni Spordipäev Roheline Kool Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

juuni Lõpupidu Emakeel, 

kunstivaldkond 

Huvijuht koos 

õpetajate, juhtkonna 

ja muu personaliga 

 

Projekt „Tagasi kooli“ külalisõpetajad, õppekäigud, teatrikülastused mis toimuvad läbi 

õppeaasta jooksvalt, lähtudes õppekasvatustöö eesmärkidest. 

Õppenõukogu (pedagoogilise nõukogu) koosoleku protokoll nr 7  30.08.2022  (kuupäev) 

Direktori nimi, allkiri Karin Zahharov 


