
 

  



 

Kooli üldtööplaan 2021/2022    

Viljandi Gümnaasiumi tänavuse õppeaasta üldtööplaan järgib 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani eeskuju. See tähendab, et see sisaldab 

võrreldes varasemate aastate üldtööplaanidega võrreldes vähem üksiksündmusi ning tegevuste ajad pole lahti kirjutatud kuupäevalise täpsusega. 

Koroonaviiruse laialdane levik ei ole 2021/2022 õppeaasta alguseks raugemise märke näidanud, mistõttu on üksiksündmuste toimumine 

sõltuvuses sellest, millised piirangud parajasti riigis ja omvalitsuses kehtivad.    

Üldtööplaani toimumise hetkeks on mitmed üle-eestilised kui ka kohalikud sündmused ajutiselt edasi lükatud või toimuvad need elektrooniliselt. 

Kahtlemata on ka tänases olukorras võimalik koostada detailseid tööplaane, kuid nende realiseerumine sõltub ennekõikse sellest, milline on 

epidemioloogiline olukord Eestis.    

Eelnevast johtuvalt on Viljandi Gümnaasiumi tänavune üldtööplaan keskendunud ennekõike käesoleva arenguperioodi tegevustele. Kirjeldatud 

tegevused on suuremahulised ning need hõlmavad mitmeid alategevusi, millest osad on täpsemalt lahti kirjutatud. Mitmete alategevuste 

toimumine on sõltuvuses sellest, millised on üleriigilised piirangud ning mil määral peab kool rakendama õppetöö läbiviimiseks kombineeritud 

õppevorme ja nn „mullistamist“ (st õpilaste hajutamine õpperühmade kaupa). Seetõttu on võetud siht liikuda ennekõike suurte eesmärkide 

suunas ning kajastada arengukava tegevusi.    

Detailsemalt on kirja pandud need õppetööga seotud tegevused, mille toimumine on möödapääsmatu (nt eksamid, õppenõukoda jmt). 

Üksiksündmuste või kooli traditsiooniliste sündmuste toimumine pole sõltuvuses sellest, kas need on üldtööplaanis kajastatud või mitte. Seetõttu 

pole neid esialgses üldtööplaanis mainitud. Küll aga on kooli juhtkond arvestanud võimalusega, et üleriigilise epidemioloogilise olukorra 

paranemisel võib neid üldtööplaani aasta jooksul lisada.  Viljandi Gümnaasiumi õppenõukogu vaatab üldtööplaani 2022. aasta jaanuaris üle ning 

viib sinna sisse vajalikud täpsustused.      

 

Direktor 

Juhan-Mart Salumäe  



 

Kooli arengukavast tulenevad eesmärgid ja nende täitmiseks kavandatavad tegevused 
 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

Tegevused eesmärgi täitmiseks 

Kooli üldtööplaani 
koostamine ja 
kinnitamine 

2021 
oktoober-
november 

Valmistamaks ette rühmajuhendamise tööjuhendi lõppversiooni 
ühes arenguvestluste korraga kutsutakse uuesti kokku lõppenud 
õppeaastal käivitatud mentorluse töörühm. Fookus liigub 
rühmajuhendamise töövormi uuendamisele.  

Õpetajad 
 

Direktor 
 

Töötajate 
koostöökohtumised 

Õppeaastat 
läbiv tegevus 

Regulaarseks infovahetuseks ning otsuste kujundamiseks ja 
langetamiseks toimuvad järgnevad töötajate töökohtumised: 
- Juhtkonna koosolekud esmaspäeviti kell 09.00-10.00 
- Töötajate infominutid teisipäeviti kell 12.00-12.15 
- Laiendatud juhtkonna koosolekud vastavalt vajadusele, aga 

mitte vähem kui kaks korda õppeaasta jooksul 
- Ainevaldkondade koosolekud vastavalt vajadusele, aga mitte 

vähem kui kaks korda õppeaasta jooksul 
- Õppenõukogud (vt alapunkti 7)  

Kooli töötajad Direktor 
Õppealajuhataja 
Ainevaldkondade juhid 

Õpilasesinduse 
koosolekud 
juhtkonnaga 

Õppeaastat 
läbiv tegevus 

Õpilasesindus ja kooli juhtkond kohtuvad regulaarselt vähemalt 
üks kord perioodi jooksul, et vahetada vastastikku infot ning 
arutleda koos aktuaalsete teemade üle. 

Õpilasesindus Direktor 
Õpilasesinduse mentor 

2. Personalijuhtimine 

Tegevused eesmärgi täitmiseks 

Töötajate 
arenguvestlused 
direktoriga 

Õppeaastat 
läbiv tegevus 

Töötajad lepivad direktoriga kokku ühise aja arenguvestluse 
läbiviimiseks.  

Õpetajad Direktor 

Õpilaste 
tagasisideküsitluste 
vormi uuendamine 

2021 
november-
detsember 

Olemasolevat tagasisideküsitluse vormi uuendatakse selliselt, et 
see vastaks õpetajate ja õpilaste ootustele. 

Õpetajad 
Õpilased 

Direktor 
Õppealajuhataja 
Haridustehnoloog 
 



 

Õpilaste tagasiside 
küsimine kutsustele  

2022 jaanuar-
juuni 

Muudetud tagasisideküsitluse vormi alusel küsitakse õpilastelt 
tagasisidet kursustele. 

Õpetajad 
Õpilased 

Direktor 
Õppealajuhataja 
 

Puhkuste ajakava 
koostamine 

2022 märtsi 
lõpp 

Kooli töötajad panevad märtsi lõpuks kirja oma põhipuhkuse ajad Kooli töötajad Direktor 
Sekretär-juhiabi 
 

Õppekava arendamise 
seminar 

28.02-01.03 
märts 2022 

Õppekava uuendamise eesmärgil toimub kooli töötajatele ja 
koostööpartneritele suunatud ühisseminar, millega käivitatakse 
õppekava muutmise protsess 

Kooli töötajad 
Õpilased 
Partnerid 

Direktor 
Õppealajuhataja 
Projekti ja avalike suhete juht 
 

Töötervishoiu arsti 
vastuvõtt 

2022 märtsis Töötajate tööga seonduvate terviseriskide ennetamiseks ja 
maandamiseks toimub töötervishoiuarsti vastuvõtt.  
 

Kooli töötajad Direktor 

3. Arendustegevused: Rühmajuhendamise süsteemi arendamine 

Tegevused eesmärgi täitmiseks 

Rühmajuhendamise 
töörühma 
taaskäivitamine 

2021 sügis-talv Valmistamaks ette rühmajuhendamise tööjuhendi lõppversiooni 
ühes arenguvestluste korraga kutsutakse uuesti kokku lõppenud 
õppeaastal käivitatud mentorluse töörühm. Fookus liigub 
rühmajuhendamise töövormi uuendamisele.  

Õpetajad Direktor 
Õppealajuhataja 
 

Rühmajuhendamise 
tööjuhendi kinnitamine 

2021 sügis-talv vaadatakse üle rühmajuhendajate tööjuhendi olemasolev variant 
ning tehakse selles viimased parandused. 

Õpetajad 
Rühmajuhendajad 

Direktor 
Õppealajuhataja 
Rühmajuhendamise töörühm 
 

Arenguvestluste korra 
koostamine 

2021 
detsember-
2022 veebruar 

Rühmajuhendamise tööjuhendi valmimise järgselt koostatakse 
arenguvestluste kord. Arenguvestluste kord aitab õpetajat 
arenguvestluste läbiviimisel ja planeerimisel. 

Õpetajad 
Rühmajuhendajad 
Õpilased 

Direktor 
Õppealajuhataja 
Rühmajuhendamise töörühm 
 



 

Rühmajuhendamise 
tööjuhendi alusel uue 
rühmajuhendamise 
meetodi juurutamine 

2022 jaanuar-
juuni 

Võetakse kasutusele uus rühmajuhendajate tööjuhend ning 
rakendatakse seda õpperühmade juhendamisel. Kuna tegu on uue 
juhendiga, nõuab selle sisseviimine aega ning see on pidev 
protsess, mis kestab arenguperioodi lõpuni.  

Rühmajuhendajad 
Aineõpetajad 

Direktor 
Õppealajuhataja 

Rühmajuhendamise 
tööjuhendi ja 
arenguvestluste korra 
analüüs 

2022 juuni Kogu arenguperioodi vältel analüüsitakse uue rühmajuhendamise 
tööjuhendi ja arenguvestluste korra efektiivsust. Esimest korda 
võetakse juhend ja kord ülevaatusele juunis, et esmased 
tähelepanekud kokku koguda. 
 
 

Rühmajuhendajad Direktor 
Õppealajuhataja 

4. Arendustegevused: õpilaste õpioskuste arendamine 

Tegevused eesmärgi täitmiseks 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

Õpihuvilaagrid 
kõikidele 
õpperühmadele 

2021 august-
2022 juuni 

Kõik õpperühmad saavad õppeaasta jooksul osaleda 
õpihuvilaagrites, mille eesmärk on suurendada õpilaste 
õpimotivatsiooni.  
 

Õpilased Direktor 
Projekti ja avalike suhete juht 
Rühmajuhendajad 

Arengukaartide 
parendamine 

2021 oktoober 
– 2022 aprill 

Ühes rühmajuhendajate tööjuhendi koostamise ning 
arenguvestluste korra koostamisega vaadatakse üle ja 
uuendatakse õpilaste arengukaartide formaati. 

Õpilased 
Rühmajuhendajad 
 

Õppealajuhataja 
Rühmajuhendajad 
Õppenõustajad 
 

Mentorõpilaste 
süsteemi  

2022 jaanuar – 
2022 juuni  

Arendatakse edasi mentorõpilaste süsteemi. Suurendame ühe 
õppesuuna eri aastakäikude omavahelist lõimingut, millega 
toetame õpilaselt õpilasele õpet. Selle jaoks korraldatatakse vastav 
õpihuvilaager 2022. aasta kevadel. 

I aasta õpilased Direktor 
Õppealajuhataja 
Rühmajuhendajad 
Õppenõustajad 



 

Üldpädevuste 
arendamise toetamine 

2021 
november – 
2022 juuni 

Õpetajate üldpädevuste arendamise oskuse toetamiseks 
jätkatakse digikohvikute, MUHVi ja teiste meeskonnasiseste 
koolitusvõimalustega.  
 
 
 
 
 
 

Õpetajad Direktor 
Õppealajuhataja 
Haridustehnoloog 

5. Arendustegevused: õppekava arendamine 
 

Tegevused eesmärgi täitmiseks 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

Kooli aine- ja 
õppekavade ülevaatus 

2021 
november – 
2022 mai 

2020. aasta kevadel HARNO-lt saadud tagasiside kooli õppekavale 
soovitas arendada välja ainevaldkonna kavad senisest 
üksikasjalikumalt. Käivitame ainevaldkondade kavade arenduse 
eesmärgiga leida lõimingukohti nii kogukonnaga kui kooli 
õppekava sees. Viiakse läbi  

Õpetajad 
Õpilased 

Direktor 
Õppeajajuhataja 
Ainevaldkondade juhid 
 

Õppeainetevaheline 
lõiming 

Õppeaastat 
läbiv tegevus 

Õppeainete vahel otsitakse ja proovitakse rakendada tihedamaid 
koostöövorme, toetamaks ainetevahelist lõimingut. 
Esmajärjekorras proovitakse leida ühiskursuse loomise võimalust 
eesti keele ja inglise keele õpetajate koostöös.  

Õpilased 
Aineõpetajad 
 

Direktor 
Õppealajuhataja 
Ainevaldkonna juhid 
 

Koostöölepingute 
uuendamine 

2021 sügis – 
2022 kevad 

Koostööpartneritega koostöölepingute ülevaatamine ja 
uuendamine eesmärgiga arendada lõimitud seostel põhinevat 
õpet. 

Õpilased 
Koostööpartnerid 

Direktor 
Projekti ja avalike suhete juht 

Kooliväliste 
valikkursuste 
arvestamise süsteemi 
arendamine 

2021 
september 

Arendame kooliväliste valikkursuste arvestamise süsteemi, et 
hinnata varasemast enam huviharidust ning koostööpartnerite 
juures tehtud tööd õppetöö osana. Septembrist käivitatakse 
„Kvalifikatsiooni omandamise kursus“, et arvestada autokooli, 
abipolitseiniku kursuste ja priitahtlike päästjate õpinguid õppetöö 
osana.  

Õpilased Direktor 
Õppealajuhataja 

6. Eksamite läbiviimine 
 



 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

Inglise keele 
proovieksam 

 Võõrkeele õpingute tõhustamiseks mõeldud eksam. Õppija saab 
tagasisidet on keeletaseme hetkeseisu kohta. Saab teha 
korrektiive õppetöös lähtuvalt õppijate vajadusest. 

III aasta õpilased Võõrkeelte ainevaldkond, 
õppealajuhataja 

CAE suuline eksam  Rahvusvaheline keeleeksam III aasta õpilased Võõrkeelte ainevaldkond, 
õppealajuhataja 

DSD II (tase C1/B2) 
kirjalik 

 Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam C1/B2 tasemel III aasta õpilased Võõrkeelte ainevaldkond 

CAE kirjalik eksam   III aasta õpilased Võõrkeelte ainevaldkond 

CAE eeltest eksamile  Eeltest rahvusvahelise keeleeksami tegijatele  II aasta õpilased  Võõrkeelte ainevaldkond 

Eesti keele 
proovieksam 

 III aasta õpilaste proovieksam, mis aitab hinnata enda valmisolekut 
lõpueksamiks I 

III aasta õpilased  Keele ja kirjanduse ainevaldkond 

DSD II suuline  Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam C1/B2 tasemel III aasta õpilased  

III aasta õpilaste 
uurimistööde 
kaitsmised 

 Kooli uurimistööde kaitsmised komisjonides III aasta õpilased Õppealajuhataja 

DSD I suuline  Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam B1 tasemel I, II aasta saksa 
keele õppijad 

Võõrkeelte ainevaldkond 

DSD I (tase B1/ A2)  Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam B1 tasemel I, II aasta saksa 
keele õppijad 

Võõrkeelte ainevaldkond 

II aasta õpilaste 
uurimistööde 
kaitsmised 

 Kooli uurimistööde kaitsmised komisjonides II aasta õpilased Õppealajuhataja 

Eesti keele riigieksam   Riigieksam kõik abituriendid Õppealajuhataja 

Inglise keele riigieksam 
(kirjalik) 

 Riigieksam kõik abituriendid Õppealajuhataja 

Inglise keele riigieksam 
(suuline) 

 Riigieksam kõik abituriendid Õppealajuhataja 

Matemaatika 
proovieksam 

 Proovieksam õpilasele oma taseme kohta tagasiside saamiseks  kõik abituriendid Matemaatika ainevaldkond 

Matemaatika 
riigieksam 

 Riigieksam kõik abituriendid Õppealajuhataja 



 

III aasta 
koolilõpueksamid 

 Koolilõpueksam vastavalt õppesuunale suuna ainevaldkonnas  III aasta õpilased Õppealajuhataja, ainevaldkondade 
koostöögrupid  

I ja II aasta 
üleminekueksamid 

 Üleminekueksam vastavalt õppesuunale suuna ainevaldkonnas  I ja II aasta õpilased Õppealajuhataja 
ainevaldkondade koostöögrupid 

7. Õppenõukogu koosolekud 
 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

I aasta õpilaste 
õppetöö ümarlaud 

19.10.2021 Õppenõukogu eelkoosolek, ümarlaua arutelu formaadis, 
õpperühmade õppetöö edukusest, koolikeskkonnaga 
kohanemisest ja toetusmeetmete vajadusest 

I aasta 
rühmajuhendajad 
ja aineõpetajad 

Õppealajuhataja 
õppenõustajad 

II aasta õpilaste 
õppetöö ümarlaud 

21.10.2021 Õppenõukogu eelkoosolek, ümarlaua arutelu formaadis, 
õpperühmade õppetöö edukusest ja toetusmeetmete vajadusest 

II aasta 
rühmajuhendajad 
ja aineõpetajad 

Õppealajuhataja 
õppenõustajad 

Õppenõukogu nr 1 15.11.2021 Kooli õppenõukogu korraline koosolek. I perioodi õppetöö 
kokkuvõtted. 

Kooli 
pedagoogilised 
töötajad 

Direktor 
õppealajuhataja 

III aasta õpilaste 
õppetöö ümarlaud 

14.12.2021 Õppenõukogu eelkoosolek, ümarlaua arutelu formaadis, 
õpperühmade õppetöö edukusest ja toetusmeetmete vajadusest 

III aasta 
rühmajuhendajad 
ja aineõpetajad 

Õppealajuhataja 
õppenõustajad 

Õppenõukogu nr 2 24.01.2022 Kooli õppenõukogu korraline koosolek. II perioodi õppetöö 
kokkuvõtted. 

Kooli 
pedagoogilised 
töötajad 

Direktor 
õppealajuhataja 

II aasta õpilaste 
õppetöö ümarlaud 

22.02.2022 Ümarlaua arutelu formaadis, õpperühmade õppetöö edukusest ja 
toetusmeetmete vajadusest 

II aasta 
rühmajuhendajad 
ja aineõpetajad 

Õppealajuhataja 
õppenõustajad 

III aasta õpilaste 
õppetöö ümarlaud 

09.03.2022 Ümarlaua arutelu formaadis, õpperühmade õppetöö edukusest ja 
toetusmeetmete vajadusest 

III aasta 
rühmajuhendajad 
ja aineõpetajad 

Õppealajuhataja 
õppenõustajad 

Õppenõukogu nr 3 21.03.2022 Kooli õppenõukogu korraline koosolek. III perioodi õppetöö 
kokkuvõtted. 

Kooli 
pedagoogilised 
töötajad 

Direktor 
õppealajuhataja 



 

I aasta õpilaste 
õppetöö ümarlaud 

19.04.2022 Õppenõukogu eelkoosolek, ümarlaua arutelu formaadis, 
õpperühmade õppetöö edukusest ja toetusmeetmete vajadusest 

I aasta 
rühmajuhendajad 
ja aineõpetajad 

Õppealajuhataja 
õppenõustajad 

Õppenõukogu nr 4 16.05.2022 Kooli õppenõukogu korraline koosolek. IV perioodi õppetöö 
kokkuvõtted. 

Kooli 
pedagoogilised 
töötajad 

Direktor 
õppealajuhataja 

Õppenõukogu nr 5 17.06.2022 Kooli õppenõukogu korraline koosolek. V perioodi õppetöö 
kokkuvõtted. I ja II aasta õpilaste õppetöö kokkuvõte. 

Kooli 
pedagoogilised 
töötajad 

Direktor 
õppealajuhataja 

Õppenõukogu nr 6 31.08.2022 Täiendava õppetöö kokkuvõte. Õppeaasta lõpetamine. Kooli 
pedagoogilised 
töötajad 

Direktor 
õppealajuhataja 

8. Lastevanematele suunatud koostöö 
 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

Lastevanemate 
üldkoosolek ja 
rühmakoosolekud 

4.10.2021 Kooli õppekorralduse ja õpilaste toetusmeetmete tutvustus. 
Õpperühmade vanemate koosolekud rühmade kaupa. 

I aasta 
lapsevanemad 

Juhtkond 
õpperühmade juhendajad 

Lastevanemate 
üldkoosolek ja 
rühmakoosolekud 

06.10.2021 Kooli õppekorraldus ja tähtajad õppetöös. Õnnestunud õppimise 
toetamine kooli ja kodu koostöös 

II aasta 
lapsevanemad 

Juhtkond 
õpperühmade juhendajad 

Lastevanemate 
üldkoosolek ja 
rühmakoosolekud 

07.10.2021 Kooli õppekorraldus abituuriumis. III aasta 
lapsevanemad 

Juhtkond 
õpperühmade juhendajad 

9. Hoolekogu koosolekud 
 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 



 

Vähemalt kord kahe 
kuu jooksul toimuvad 
koosolekud 

Õppeaastat 
läbiv tegevus.  

Kooli hoolekogu saab kokku üldjuhul iga kuu esimesel esmaspäeval 
(va talve- ja suvevaheajal). Täpsem kuupäev lepitakse kokku iga 
koosoleku lõpus. 

Kooli juhtkond 
Lapsevanemad 
Õpilased 
Vilistlased 
Partner- 
organisatsioonid 

Hoolekogu esimees 
Direktor 

10. Kooli tutvustavad tegevused 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

Kohtumised 9.klasside 
õpilastega 

Jooksvalt 
kokkuleppe 
alusel 

Jätkuvad iga-aastased kohtumised Viljandimaa 9. klasside 
noortega, et kutsuda neid katsetele.  

Põhikoolide 
õpilased 

Karjäärikoordinaator 

Õpilasvarju nädal Vastavalt üle-
eestilise 
olukorra 
võimalustele 

Eelregistreerunud põhikooli õpilased veedavad ühe koolipäeva 
koos varjutatava gümnasistiga ja tutvuvad Viljandi Gümnaasiumiga 

Põhikoolide 
õpilased  
 

Karjäärikoordinaator 

11. Õpilasesindus 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

Gümnasistide nädal 
 

2022 mai 
keskpaik 
 

Traditsiooniline õpilasesinduse veetav  
 

Õpilased 
Laiem avalikkus 
 

Õpilasesindus 
Õpilasesinduse mentor 
Huvitegevuse koordinaator 
 

 
 

     

     

11. Sõpruskoolidega koostöö ja projektikoostöö kohtumised 

Tegevus Tegevuse aeg Sisu selgitus Sihtgrupp Korraldajad/vastutajad 

  Vastavalt võimalustele, võib muutuda õppeaasta jooksul   

  Vastavalt võimalustele, võib muutuda õppeaasta jooksul   

  Vastavalt võimalustele, võib muutuda õppeaasta jooksul   
 


