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Kooli üldtööplaan 2020/2021
Viljandi Gümnaasiumi tänavuse õppeaasta üldtööplaan erineb varasematest mitmes aspektis. See on lühem, sisaldab vähem üksiksündmusi ning
tegevuste ajad pole lahti kirjutatud kuupäevalise täpsusega. Kõikide nende muudatuste põhjuseks on kogu maailma räsiv koroonaviirus.
Möödunud õppeaasta kevadel jäid ära mitmed sündmused, mis olid kirja pandud kooli üldtööplaanis. Riiklikud piirangud ei võimaldanud
sündmustel toimuda ning samasugune olukord iseloomustab ka alanud õppeaasta sügist. Suure tõenäosusega on oodata paljude üle-eestiliste kui
ka kohalike sündmuste ärajäämist, edasi lükkamist või toimumist veebis. 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 üldsõnalisem ning võtab fookusesse ennekõike uue arenguperioodi
tegevused. Kirjeldatud tegevused on suuremahulised ning need hõlmavad mitmeid alategevusi, mida pole hakatud eraldi lahti kirjutama. Mitmete
alategevuste toimumine on sõltuvuses sellest, millised on üleriigilised piirangud ning mil määral peab kool rakendama õppetöö läbiviimiseks
distantsõpet. 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 olukorra selginemisel ning
sündmuste formaatide täpsustamisel võib neid üldtööplaani aasta jooksul lisada.
Viljandi Gümnaasiumi õppenõukoda vaatab üldtööplaani 2021. aasta jaanuaris üle ning viib sinna sisse vajalikud täpsustused.

Juhiabi direktori ülesannetes
Juhan-Mart Salumäe
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Kooli arengukavast tulenevad eesmärgid ja nende täitmiseks kavandatavad tegevused
1. Õpetaja kui mentor
Tegevused eesmärgi täitmiseks
Tegevus
Tegevuse
aeg
Mentorluse
2020
töörühma
sügis-talv
loomine
Rühmajuhenda 2020 sügis mise
2021 kevad
tööjuhendi
loomine

Sisu selgitus

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

Valmistamaks ette rühmajuhendamise tööjuhendit, on tarvilik luua
juhtrühm, kes kogu protsessi eest veaks. Nende kanda jääb lõpliku
juhendi vormistamine.
Koostatakse rühmajuhendajate uus tööjuhend, mille koostamisel
võetakse arvesse mentormetoodika senist praktikat teistes
riigigümnaasiumites.

Õpetajad

Direktor
Õppealajuhataja

Õpetajad
Rühmajuhendajad

Direktor
Õppealajuhataja
Mentorluse töörühm

Rühmajuhenda
mise
tööjuhendi
alusel uue
rühmajuhenda
mise meetodi
juurutamine

Alates 2021
sügis

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

Rühmajuhendajad
Aineõpetajad

Direktor
Õppealajuhataja

Rühmajuhenda
mise
tööjuhendi
analüüs

2021 kevad

Kogu arenguperioodi vältel analüüsitakse uue rühmajuhendamise
tööjuhendi efektiivsust. Analüüs toimub nii õppetöö ümarlaudade
raames kui ka arenguseminaridel.

Rühmajuhendajad

Direktor
Õppealajuhataja
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2. Õpioskuste arendamine
Tegevused eesmärgi täitmiseks
Tegevus
Tegevuse
Sisu selgitus
aeg
Arengukaartide 2021 kevad Ühes rühmajuhendajate tööjuhendi koostamisega vaadatakse üle ja
parendamine
uuendatakse õpilaste arengukaartide formaati.

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

I aasta õpilased
Rühmajuhendajad

Õppealajuhataja
Rühmajuhendajad
Õppenõustajad

Võetakse
kasutusele
tõhusa
arenguvestluse
kord

2021 kevad

Varasemalt välja töötatud tõhusa arenguvestluse kord võetakse
kasutusele ning vajadusel uuendatakse seda, et see oleks kooskõlas
uue rühmajuhendamise tööjuhendiga.

Õpilased
Rühmajuhendajad

Direktor
Õppealajuhataja
Rühmajuhendajad
Õppenõustajad

Mentorõpilaste
süsteemi
arendamine

2021
esimene
poolaasta

Arendatakse edasi mentorõpilaste süsteemi. Suurendame ühe
õppesuuna eri aastakäikude omavahelist lõimingut, millega toetame
õpilaselt õpilasele õpet.

I aasta õpilased

Direktor
Õppealajuhataja
Rühmajuhendajad
Õppenõustajad

Üldpädevuste
arendamise
toetamine

2021
esimene
poolaasta

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

Õpetajad

Direktor
Õppealajuhataja
Haridustehnoloog

Koostöö Tartu
Ülikooliga

2021
esimene
poolaasta

Jätkatakse koostööd Tartu Ülikooliga õpioskuste toetamise
projektides.

Õpilased
Õpetajad

Direktor
Õppealajuhataja
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3. Seostatud õppekava
Tegevused eesmärgi täitmiseks
Tegevus
Tegevuse
Sisu selgitus
aeg
Ainekavade
2021 kevad 2020. aasta kevadel HARNO-lt saadud tagasiside kooli õppekavale
uuendamine
soovitas arendada välja ainevaldkonna kavad senisest
üksikasjalikumalt. Käivitame ainevaldkondade kavade arenduse
eesmärgiga leida lõimingukohti nii kogukonnaga kui kooli õppekava
sees.
Õppeainetevah 2021
Rakendame varasemast rohkem jagatud õpetamise praktikat, et
eline lõiming
esimene
suurendada ainetevahelist lõimingut
poolaasta
Koostöölepingu 2021 kevad Koostööpartneritega koostöölepingute ülevaatamine ja uuendamine
te uuendamine
eesmärgiga arendada lõimitud seostel põhinevat õpet.
VÕTA süsteemi 2021
Arendame VÕTA süsteemi, et hinnata varasemast enam huviharidust
arendamine
esimene
ning koostööpartnerite juures tehtud tööd õppetöö osana.
poolaasta
Ühiskondliku
2020
Läbi kogukonnapraktika kursuse arvestatakse ühiskondlikku aktiivsust
aktiivsuse
sügis-talv
(osalust õpilasesinduses) õppetöö osana.
arvestamine
õppetöö osana
4. Eksamite läbiviimine
Tegevus
Inglise keele
proovieksam
CAE suuline
eksam

Tegevuse
aeg
12.10.2020

28.-29.11.2
020

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

Õpetajad

Laiendatud juhtkond
Ainevaldkonna juhid

Kõik õpilased
Aineõpetajad

Õppealajuhataja
Ainevaldkonna juhid

Kõik õpilased
Koostööpartnerid
Kõik õpilased

Direktor

Kõik õpilased

Õppealajuhataja
Kogukonnapraktika
mentor
Õpilasesindus

Sisu selgitus

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

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

III aasta õpilased

Võõrkeelte ainevaldkond,
õppealajuhataja

III aasta õpilased

Võõrkeelte ainevaldkond,
õppealajuhataja
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Direktor
Õppealajuhataja

DSD II (tase
C1/B2) kirjalik
CAE kirjalik
eksam
CAE eeltest
eksamile
Eesti keele
proovieksam
DSD II suuline
III aasta
õpilaste
uurimistööde
kaitsmised
DSD I suuline
DSD I (tase B1/
A2)
II aasta õpilaste
uurimistööde
kaitsmised
Eesti keele
riigieksam
Inglise keele
riigieksam
(kirjalik)
Inglise keele
riigieksam
(suuline)
Matemaatika
proovieksam
Matemaatika
riigieksam

24.11.2020

Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam C1/B2 tasemel

05.12.2020

III aasta õpilased

Võõrkeelte ainevaldkond

III aasta õpilased

Võõrkeelte ainevaldkond

Täpsustub

Eeltest rahvusvahelise keeleeksami tegijatele

II aasta õpilased

Võõrkeelte ainevaldkond

08.12.2020

III aasta õpilaste proovieksam, mis aitab hinnata enda valmisolekut
lõpueksamiks I
Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam C1/B2 tasemel
Kooli uurimistööde kaitsmised komisjonides

III aasta õpilased

Keele ja kirjanduse
ainevaldkond

22.02-09.04
.2021
10.03.2021

Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam B1 tasemel

Võõrkeelte ainevaldkond

29.03-30.03
.2021

Kooli uurimistööde kaitsmised komisjonides

I, II aasta saksa
keele õppijad
I, II aasta saksa
keele õppijad
II aasta õpilased

19.04.2021

Riigieksam

kõik abituriendid

Õppealajuhataja

03.05.2021

Riigieksam

kõik abituriendid

Õppealajuhataja

04.05-07.05
.2021

Riigieksam

kõik abituriendid

Õppealajuhataja

14.05.2021

Proovieksam õpilasele oma taseme kohta tagasiside saamiseks

kõik abituriendid

21.05.2021

Riigieksam

kõik abituriendid

Matemaatika
ainevaldkond
Õppealajuhataja

06.01.2021
25.01-26.01
.2021

Rahvusvaheline saksa keele diplomieksam B1 tasemel
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III aasta õpilased
III aasta õpilased

Õppealajuhataja

Võõrkeelte ainevaldkond
Õppealajuhataja

III aasta
31.05-04.06
koolilõpueksam .2021
id
I ja II aasta
07.06-08.06
üleminekueksa .2021
mid
5.Õppenõukogu koosolekud

Koolilõpueksam vastavalt õppesuunale suuna ainevaldkonnas

III aasta õpilased

Üleminekueksam vastavalt õppesuunale suuna ainevaldkonnas

I ja II aasta
õpilased

Tegevus

Tegevuse
aeg
15.10.2020

Sisu selgitus

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

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

Õppealajuhataja,
õppenõustajad

09.11.2020

Kooli õppenõukogu korraline koosolek. I perioodi õppetöö
kokkuvõtted.

II aasta õpilaste
õppetöö
ümarlaud
III aasta
õpilaste
õppetöö
ümarlaud
Õppenõukogu
nr 2

04.11.2020

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

05.11.2020

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

I aasta
rühmajuhendajad
ja aineõpetajad
Kooli
pedagoogilised
töötajad
II aasta
rühmajuhendajad
ja aineõpetajad
III aasta
rühmajuhendajad
ja aineõpetajad

18.01.2021

Kooli õppenõukogu korraline koosolek. II perioodi õppetöö
kokkuvõtted.

Direktor, õppealajuhataja

III aasta
õpilaste
õppetöö
ümarlaud
Õppenõukogu
nr 3

18.02.2021

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

Kooli
pedagoogilised
töötajad
III aasta
rühmajuhendajad
ja aineõpetajad

15.03.2021

Kooli õppenõukogu korraline koosolek. III perioodi õppetöö
kokkuvõtted.

Kooli
pedagoogilised
töötajad

Direktor, õppealajuhataja

I aasta õpilaste
õppetöö
ümarlaud
Õppenõukogu
nr 1
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Õppealajuhataja,
ainevaldkondade
koostöögrupid
Õppealajuhataja,
ainevaldkondade
koostöögrupid

Direktor, õppealajuhataja

Õppealajuhataja,
õppenõustajad
Õppealajuhataja,
õppenõustajad

Õppealajuhataja,
õppenõustajad

II aasta õpilaste
õppetöö
ümarlaud
I aasta õpilaste
õppetöö
ümarlaud
Õppenõukogu
nr 4

14.04.2021

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

15.04.2021

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

10.05.2021

Kooli õppenõukogu korraline koosolek. IV perioodi õppetöö
kokkuvõtted.

Õppenõukogu
nr 5

11.06.2021

Kooli õppenõukogu korraline koosolek. V perioodi õppetöö
kokkuvõtted. I ja II aasta õpilaste õppetöö kokkuvõte.

Õppenõukogu
nr 6

16.06.2021

Kooli õppenõukogu korraline koosolek. III aasta õpilaste lõpetamine ja
I, II aasta õpilaste täiendav õppetöö.

Õppenõukogu
nr 7

27.08.2021

Täiendava õppetöö kokkuvõte. Õppeaasta lõpetamine.

II aasta
rühmajuhendajad
ja aineõpetajad
I aasta
rühmajuhendajad
ja aineõpetajad
Kooli
pedagoogilised
töötajad
Kooli
pedagoogilised
töötajad
Kooli
pedagoogilised
töötajad
Kooli
pedagoogilised
töötajad

Õppealajuhataja,
õppenõustajad
Õppealajuhataja,
õppenõustajad
Direktor, õppealajuhataja

Direktor, õppealajuhataja

Direktor, õppealajuhataja

Direktor, õppealajuhataja

6. Lastevanematele suunatud koostöö
Tegevus
Lastevanemate
üldkoosolek ja
rühmakoosolek
ud
Lastevanemate
üldkoosolek ja
rühmakoosolek
ud

Tegevuse
aeg
14.09.2020

Sisu selgitus

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

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

I aasta
lapsevanemad

Juhtkond, õpperühmade
juhendajad

15.09.2020

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

II aasta
lapsevanemad

Juhtkond, õpperühmade
juhendajad
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Lastevanemate
üldkoosolek ja
rühmakoosolek
ud

16.09.2020

Kooli õppekorraldus abituuriumis.

III aasta
lapsevanemad

Juhtkond, õpperühmade
juhendajad

Sisu selgitus

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

7. Hoolekogu koosolekud
Tegevus
Igakuised
koosolekud

Tegevuse
aeg
Õppeaastat
läbiv
tegevus.

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

Hoolekogu esimees
Direktor

8. Kooli tutvustavad tegevused
Tegevus

Tegevuse
Sisu selgitus
aeg
Kohtumised
Jooksvalt
Jätkuvad iga-aastased kohtumised Viljandimaa 9. klasside noortega, et
9.klasside
kokkuleppe kutsuda neid katsetele.
õpilastega
alusel
Õpilasvarju
Vastavalt
Eelregistreerunud põhikooli õpilased veedavad ühe koolipäeva koos
nädala
üle-eestilise varjutatava gümnasistiga ja tutvuvad VG-ga
olukorra
võimalustel
e
9. Sõpruskoolidega koostöö ja projektikoostöö kohtumised

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

Põhikoolide
õpilased

Karjäärikoordinaator

Põhikoolide
õpilased
varjudeks/VG
õpilased
varjutatavateks

Karjäärikoordinaator

Tegevus

Sihtgrupp

Korraldajad/vastutajad

Tegevuse
aeg

Sisu selgitus
Vastavalt võimalustele, võib muutuda õppeaasta jooksul
Vastavalt võimalustele, võib muutuda õppeaasta jooksul
Vastavalt võimalustele, võib muutuda õppeaasta jooksul
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