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Risti Kooli tegevuskava 2021/2022 
 

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 õppeaasta tegevuskava I osa aluseks on võetud kooli arengukava ülesehitus, mis koosneb 

laiemalt neljast valdkonnast: 1) juhtimine ja koostöö, 2) professionaalne areng, 3) iga õpilase arengu 

toetamine ja 4) nüüdisaegne õpikäsitus. 

Tegevuskava on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-4/4 (29.09.2021). 

Risti Kooli 2021/2022 tegevuskava koosneb kolmest osast: 

1) Õppeaasta eesmärgid ja erinevate valdkondade tegevuskava. 

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

õppenõukogude toimumise ajad. 

3) Risti Kooli õppeaasta ürituste plaan (LISA 1) 

I osa 

Risti Kooli õppeaasta 2021/2022 eesmärgid 
1) alustava õpetaja toetamiseks valla koolide mentorsüsteemiga liitumine 

2) vahetundide sisustamiseks täiendavate tegevuspesade ja puhkenurkade loomine 

3) õppetöö paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks võtta kasutusele: 

a. elektrooniline tunniplaaniprogramm aSc TimeTables 

b. elektrooniline dokumendihaldussüsteem Amphora 

c. elektrooniline õppevara Google Classroom 

d. elektrooniline kliendihaldussüteem tugiteenuste korraldamisel (KHS) 

e. E-kooli moodul „Sündmused“ 

4) individuaalsete õppekavade (IÕK) tulemuslik koostamine ja rakendamine õppetöös 

5) projektõppe piloteerimine I ja II kooliastmes (projektõppe päevad) 

6) suurendada õpilaste ja koolitöötajate teadlikkust jäätmete sorteerimises 

Erinevate valdkondade tegevuskava 
 

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

Õpetajate infominutid ja ühine töökoosoleku aeg on teisipäeval kell 14.25-15.10, juhtkonna koosolekud 

igal neljapäeval kell 13.35-14.20. Tugispetsialistide ja õpetajate infovahetus toimub vahetult ja 

vajaduspõhiselt. 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. 

http://ristipk.edu.ee/wp-content/uploads/2021/02/Risti-Kooli-arengukava-2021-2025_kinnitatud-12.01.218815.pdf
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tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

õppetegevuse planeerimine august-september 2021 Kristo Matson / Liina Kallas 

haridusregistrite täitmine 
(EHIS, EIS, ARNO, SharePoint) 

1.09.2021-31.08.2022 Kristo Matson / Liina Kallas / 
Gerly Liibek 

ürituste aastaplaani koostamine september 2021 Gerly Liibek 

eelarve koostamine 15.10.2021 Kristo Matson 

(HEV tugipesa) uute töötajate värbamine vastavalt vajadusele Kristo Matson 

KIK loodusprojekti koostamine ja 
õppekäikude korraldamine 

november 2021 Liina Kallas 

tegevuskava/üldtööplaani koostamine september 2021 Kristo Matson 

sisehindamine (arengukava aruanne) 31.08.2022 Kristo Matson 

Amphora kasutuselevõtmine alates 01.09.2021 Kristo Matson 

aSc TimeTables kasutuselevõtmine alates  01.09.2021 Kristo Matson / Liina Kallas 

Google Classroom kasutuselevõtmine läbi õppeaasta Kristo Matson/ Kait Vader 

kliendihaldussüteemi (KHS) rakendamine läbi õppeaasta  Mirjam Helena Rannarüütel 

E-kooli mooduli SÜNDMUSED rakendamine läbi õppeaasta  Gerly Liibek 

 

 

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 juhtkonna poolt soositud ja  loomulik töökultuuri osa. 

Käesoleval õppeaastal on asunud 5 õpetajat Tartu Ülikooli edasi õppima. Kolm õpetajat alustasid 

kaasava hariduse magistriõppe programmis, üks õpetaja eripedagoogika bakalaureuse õppes ja üks 

õpetaja läbib pedagoogilised kursused. 

 

tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

valla hariduspäeval osalemine 27.08.2021 õpetaja 

motivatsiooniüritus  „Õpetajate päeva 
koolitusväljasõit“ 

07.10.2021 Gerly Liibek / Kristo Matson 

mentorsüsteemiga liitumine september 2021 Kristo Matson / Liina Kallas 

individuaalsete õppekavade (IÕK) 
koostamise praktiline töötuba 

12.10.2021 Kristo Matson 

hädaolukorra lahendamise koolitus sügis 2021 Kristo Matson 

digipädevuste arendamine                    
(erinevad programmid ja keskkonnad) 

läbi õppeaasta õpetaja / haridustehnoloog 

koolitöötajate ühisüritused läbi õppeaasta Gerly Liibek/ Kristo Matson 

kogemusväljasõit kooli töötajatele kevad 2022 Kristo Matson 

õpetajate enesetäiendamise ja -
arendamise järjepidev toetamine 

läbi õppeaasta Kristo Matson / Liina Kallas 
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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. 

Eesti keele individuaaltunnid uussisserändajatele ja välisriigist Eestisse tagasipöördujatele, et toetada 

maksimaalselt õpilaste eesti keele omandamist ja õppetöös osalemist. 

tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

individuaalsete õppekavade 
koostamine (IÕK) 

õppeperioodi algus Mirjam Helena Rannarüütel / 
õpetaja 

individuaalne eesti keele õpe õppeperioodi algusest Kristo Matson /Liina Kallas / 
õpetaja 

tugiteenuste koordineerimine läbi õppeaasta Mirjam Helena Rannarüütel 

andekate laste toetamine ja 
juhendamine (olümpiaadid, 

spordivõistlused) 

läbi õppeaasta Liina Kallas / õpetajad 

mitmekesine huvitegevus läbi õppeaasta Gerly Liibek 

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.  

Soovime sel õppeaastal I kooliastmes kasutusele võtta haridusrobotid Bee-Bot 2.0, Blue-Bot 2.0 ja 

Sphero Bolt. Haridusrobotitega läbi viidud ainealane õppetöö avardab õpilaste teadmisi 

programmeerimisest, tehnoloogiast laiemalt ja võimaldab erinevate ainete lõimimist. Eesmärk on teisel 

poolaastal jõuda ühe lõimitud ainetunnini nädalas. 

 

tegevus aeg/tähtaeg vastutav isik 

e-õppe vahendite mõtestatud 
kasutamine 

läbi õppeaasta Liina Kallas / Kait Vader / 
õpetajad 

Haridusrobotite Bee-Bot 2.0, 
Blue-Bot 2.0 ja Sphero Bolt 

rakendamine õppetöös 

läbi õppeaasta klassiõpetajad / 
haridustehnoloog 

projektõppe piloteerimine I ja II 
kooliastmes (projektipäevad) 

kevad 2022 Liina Kallas / Kristo Matson / 
Gerly Liibek 

regulaarsed õppekäigud läbi õppeaasta Liina Kallas / õpetajad 
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II osa 

Eksamite, tasemetööde, trimestrite, üleminekueksami, loovtööde kaitsmise, 

vaheaegade ja korraliste õppenõukogude toimumise aja. 
 

Lõpueksamid 
1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022 

2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022 

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või 

inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022 

4) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2022 

Tasemetööd 

II kooliastme tasemetööd 4. klassi õpilastele  

  1) matemaatika (kirjalik) 14.–17. september 2021 

  2) eesti keel (kirjalik) 28.–29. september 2021 

  3) loodusõpetus (kirjalik)  6.–7. oktoober 2021 

 

 III kooliastme tasemetööd 7. klassi õpilastele  

  1) matemaatika (kirjalik) 14.–17. september 2021 

  2) eesti keel (kirjalik) 30. september 2021 või 1. oktoober 2021 

  3) loodusõpetus (kirjalik) 4.–5. oktoober 2021 

  4) inglise keel (kirjalik) 8. oktoober või 11. oktoober 2021 

  5) inglise keel (suuline) 8. oktoober või 11.–13. oktoober 2021 

 

 

Loovtööde kaitsmine, 8. klassi õpilased 

Mai 2022 

 

Trimestrite ajad 
 

I trimester   1. september kuni 26. november 

II trimester   29. november kuni 11. märts 

III trimester   14. märts kuni 13. juuni 
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Vaheajad 
I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021 

II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022 

III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022 

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022 

V vaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022 

 

Korralised õppenõukogu toimumise ajad 

27. august 2021 

23. november 2021 

8. märts 2022 

24. mai 2022 

7. juuni 2022 

17. juuni 2022 

29. august 2022 

 

III osa 

Risti Kooli õppeaasta ürituste plaan 
 

LISA 1 


