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Risti Kooli tegevuskava 2020/2021 
 

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 aasta 

töö kokkuvõttest. 

Risti Kooli käesoleva õppeaasta tegevuskava I osa aluseks on võetud uue loodava arengukava 

valdkondlik struktuur. Kooli kehtiv arengukava lõppeb aastal 2020 ning uue arengukava koostamisel 

võetakse aluseks koolipidaja poolt soovitatud arengukava struktuur, mis koosneb laiemalt neljast 

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

nüüdisaegne õpikäsitus. 

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 9/1-1. 

Risti Kooli 2020/2021 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) Risti Kooli õppeaasta ürituste plaan (LISA 1) 

I osa 

Risti Kooli õppeaasta 2020/2021 eesmärgid 
1. Kooli uue arengukava koostamine aastateks 2021-2025. 

2. Tugipesa käivitamine ja puudoleva personali leidmine. 

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

4. Õppe- ja ainekavade uuendamine. 

5. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine (HOLP), sh viiruse ennetamise ja tõrjumise 

tegevuskava koostamine. 

 

Erinevate valdkondade tegevuskava 
 

1. Juhtimine ja koostöö 
Koolitöötajad on kaasatud õppeaasta üritusteplaani, kooli eelarve ja tegevuskava koostamisel. 

Õpetajate infominutid toimuvad iga nädal teisipäeval kell 8.30-8.45, juhtkonna koosolekud igal 

kolmapäeval kell 13.35-14.20 ja õpetajate töökoosolekud regulaarselt. Eesmärk on tööaja efektiivne ja 

tulemuslik kasutamine. 

Peamised koostööpartnerid on hoolekogu, vallavalitsus, eraettevõtted (Ekoy, M.V.Wool), Haridus- ja 

Noorteamet, lapsevanemad, Risti kirik, Eesti Töötukassa, Keskkonnainvesteeringute keskus, TÜ 

Teaduskool, SA Padise Klooster ja huvihariduse korraldajad. 
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tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

õppetegevuse planeerimine august-september 2020 Kristo Matson / Liina Kallas 

haridusregistrite täitmine 
(EHIS, EIS, ARNO, SharePoint) 

1.09.2020-31.08.2021 Kristo Matson / Liina Kallas 

üritusteplaani koostamine 01.09.2020 Gerly Rosenberg 

eelarve koostamine 30.09.2020 Kristo Matson 

HEV tugipesa käivitamine 31.08.2021 Kristo Matson 

KIK loodusprojekti koostamine 
ja õppekäikude korraldamine 

november 2020 Liina Kallas 

uue arengukava koostamine 
2021-2025 

01.11.2020 Kristo Matson 

hädaolukorra lahendamise 
plaani koostamine (HOLP) 

veebruar 2021 Kristo Matson /Age Enni 

sisehindamine juuni 2021 Kristo Matson 

lisarahastuse hankimine (taotlus 

Riigi Tugiteenuste Keskuse programmi 
„Haridusasutuste meeskonnakoolitused“) 

sügis 2020 Kristo Matson 

 

 

2. Professionaalne areng 
Iga õpetaja ja koolitöötaja professionaalse arengu aluseks on motiveeritud enesetäiendamine, osaledes 

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

täiendamine on loomulik töökultuuri osa. Uute töötajate leidmiseks korraldatakse avalik konkurss, 

töövestluse läbiviimisel osaleb direktori määratud värbamiskomisjon. 

tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

motivatsiooniüritus  „Vitamiinilaks“ 17.09.2020 Gerly Rosenberg 

digipädevuste arendamine                    
(sh MS Office 365) 

sügis 2020 Kristo Matson / Kait Vader 

uute töötajate värbamine vastavalt vajadusele Kristo Matson 

koolitöötajate ühisüritused läbi õppeaasta Gerly Rosenberg / Kristo Matson 

kogemusväljasõit kooli töötajatele kevad 2021 Kristo Matson 

hädaolukorra lahendamise koolitus kevad 2021 Age Enni 

koolitöötajate meeskonnakoolitus kevad 2021 Kristo Matson 

 

3. Iga õpilase arengu toetamine 
Iga õpilase arengu toetamiseks märgatakse ja hoolitakse õpilase õppimise võimetest, kiirusest ja 

oskustest. Õpilaste hariduslike erivajaduste (HEV) väljaselgitamiseks on kool koostöös koolipidajaga 

loonud tugipesade süsteemi. Tugipesa koosseisu kuulub koolipsühholoog, eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog, logopeed ja tugipesa koordinaator. Andekate laste juhendamine toimub huviringides 

ning olümpiaadide ja võistluste ettevalmistamisel. 

tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

Individuaalsete õppekavade 
koostamine 

vastavalt vajadusele Mirjam Helena Rannarüütel / 
õpetajad 

tugiteenuste koordineerimine läbi õppeaasta Mirjam Helena Rannarüütel 
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andekate laste toetamine ja 
juhendamine (olümpiaadid, 

spordivõistlused) 

läbi õppeaasta Liina Kallas / õpetajad 

mitmekesine huvitegevus läbi õppeaasta Gerly Rosenberg 

õpilastele ja vanematele 
tagasiside andmine 

läbi õppeaasta klassijuhataja / aineõpetaja 

arenguvestlused kord õppeaastas Liina Kallas / klassijuhatajad 

ümarlaudade läbiviimine vastavalt vajadusele Mirjam Helena Rannarüütel / 
õpetajad / tugispetsialistid 

 

4. Nüüdisaegne õpikäsitus 
Õpikäsitus ehk kõige lihtsamalt öeldes – arusaam õppimisest ja õpetamisest – on muutumas. 

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

meeskonnatöö, loov ja kriitiline mõtlemine, eneseväljendusoskus, ettevõtlikkus, võtmepädevused ning 

faktiteadmiste asemel oskus probleeme lahendada.   

tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

e-õppe vahendite kasutamine läbi õppeaasta Liina Kallas / Kait Vader 

õuesõppe päev (projektipäev) kevad 2021 Liina Kallas / Kristo Matson / 
Gerly Rosenberg 

regulaarsed õppekäigud läbi õppeaasta Liina Kallas / õpetajad 

 

 

II osa 

Eksamite, tasemetööde, trimestrite, üleminekueksami, loovtööde kaitsmise, 

vaheaegade ja korraliste õppenõukogude toimumise aja. 
 

Lõpueksamid 
Eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) 25.-27.05.2021 

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)         28.05.2021 

Matemaatika (kirjalik)       03.06.2021 

Valikeksamid (kirjalikud)          09.06.2021 

 

Tasemetööd 
II kooliastme tasemetööd 4. klassi õpilastele  

loodusõpetus   23.–24. september 2020 

matemaatika   30. september – 1. oktoober 2020 

 

III kooliastme tasemetööd 7. klassi õpilastele  

loodusõpetus   21.–22. september 2020 

matemaatika   28.–29. september 2020 
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Üleminekueksam 8. klassi õpilastele 

Matemaatika   19.05.2021 

Loovtööde kaitsmine, 8. klassi õpilased 

Mai 2021 

 

Trimestrite ajad 
I trimester 1. september 2020 –27. november 2020 

II trimester 30. november 2020 – 12. märts 2021 

III trimester 15. märts 2021 – 11. juuni 2021 

 

Vaheajad 
19.–25. oktoober 2020 

23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021 

22. veebruar – 28. veebruar 2021 

19. aprill – 25.aprill 2021 

14. juuni – 31. august 2021 (v.a 9. klass) 

 

Korralised õppenõukogu toimumise ajad 

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 5/1-1, 28.08.2020 

1) 28.08.2020 kell 10.00 

2) 25.11.2020 kell 15.15 

3) 10.03.2021 kell 15.15  

4) 26.05.2021 kell 15.15  

5) 07.06.2021 kell 15.15  

6) 15.06.2021 kell 10.00  

7) 27.08.2021 kell 10.00 

 

III osa 

Risti Kooli õppeaasta ürituste plaan 
 

LISA 1 


