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OTEPÄÄ GÜMNAASIUM 

ÜLDTÖÖPLAAN 2022/2023. ÕPPEAASTAL 

I TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE, PERSONALIARENDUS 

Põhisuund: Kooli arendusse on kaasatud kogu kollektiiv 
 

Põhitegevuslik 

eesmärk 

Võtmetegevused Oodatav tulemus Tähtaeg Vastutajad 

1. Kooli 

dokumentatsiooni 

uuendamine kaasava 

hariduse põhimõtete 

rakendumiseks 

 

Kooli tegevust reguleerivate 

kordade uuendamine 

 

Kooli kodukord,  sisehindamise kord, 

raamatukogu kasutamise kord ja 

palgakorralduse alused on  

uuendatud ja seadusandlusega ning 

õpetaja eetikaga  kooskõlla viidud 

september 2022- 

august 2023 

direktor 

Kooli teenuste hinnakirjade 

uuendamine (spordihoone, kool) 

Teenuste hinnakiri on täiendatud ning 

vastavuses pakutud teenusega 

oktoober 2022 direktor 

HEV õpilaste dokumentatsiooni 

korrastamine 

 HEV õpilaste õppe korraldamise 

aluseks olevad dokumendid on 

kaasaegsed ja vastavuses 

seadusandlusega 

oktoober 2022 HEV koordinaator 

2. Personali koostöö 

tõhustamine 

Aineõpetajate klassipõhised 

töökoosolek õpilaste edenemise 

soodustamiseks 

Õpetajad on teadlikud õpilaste 

arenguvajadustes ning kasutavad saadud 

teavet õppe- ja kasvatustöö 

kavandamisel 

nov 2022- aprill 

2023 

õppejuht 

Tugispetsialistide koostöö 

õpetajatega 

Õpetajad on saanud tugispetsialistidelt 

(HEV koordinaator, eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog jne) nõustamist ja tuge 

ning omavad teadmis ja oskusi HEV 

õpilaste dokumentide täitmiseks, tugi- ja 

mõjutusmeetmete rakendamiseks ning 

hindamiseks 

september 2022-  

august 2023 

HEV koordinaator 

Ainevaldkonnaõpetajate koostöö Kui kinnitatakse uus põhikooli- ja 

gümnaasiumi õppekava: on koostatud 

uued ainekavad ning korrigeeritud 

õppekavade üldosa 

jaanuar 2023- 

august 2023 

õppejuht 

Koostöö kooli personaliga Kooli töötajad on kaasatud kooli 

traditsioonide ja tõlgendamise protsessi 

november 2022-

august 2023 

huvijuht 
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II TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Põhisuund: Huvigrupid on kaasatud kooli ja õppija arengu toetamisse 

Põhitegevuslik 

eesmärk 

Võtmetegevused Oodatav tulemus Tähtaeg Vastutajad 

1. Toimiva 

kommunikatsiooni- 

võrgustiku  

loomine 

Kodulehe uuendamine Informatiivne ja asjakohane koduleht 

soosib head infovahetust ja tõstab huvi 

Otepää Gümnaasiumi koolielu vastu 

okt 2022 direktor 

Koolisisene 

kommunikatsioonivõrgustik 

Koolis on loodud õpilastele ja kooli 

töötajatele google konto e-õppe 

süsteemide ja kooli töövahendite 

kasutamiseks 

juuni 2023 IT juht 

2. Õpilasesindus osaleb 

aktiivselt kooli arengus 

Õpilasesinduse 

tegevusvõimekuse suurendamine 

ÕE põhimäärus on uuendatud ja 

seadusega kooskõlla viidud. 

detsember 2022 huvijuht 

ÕE on igal trimestril algatanud 

õpilaskonda kaasavaid arutelusid 

õpilaste vajadustest ja kooli arengust 

lähtuvalt. Huvitegevuses on suurenenud 

õpilaste omaalgatuslike tegevuste 

osakaal 

september 2022- 

mai 2023 

huvijuht 

3. Piirkondlike koolidega 

toimub tõhus koostöö 

Kooli tutvustavate tegevuste 

läbiviimine 

Otepää Gümnaasiumis on ellu kutsustud 

kõiki piirkonna koole koondav 

ühisüritus 

jaanuar 2023- 

juuni 2023 

huvijuht, IT juht, 

õpetajad 

Koolis on toimunud lahtiste uste päev 

gümnaasiumisse astujatele 

jaanuar 2023 huvijuht 

4. Lapsevanemate 

kaasamine 

Koostöö lapse arengu toetamisel  Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud 

kooliellu klassijuhatajate poolt 

sept 2022- 

aug 2023 

klassijuhataja 

  Lapsevanemad osalevad lapse arengu, 

õppimise ja käitumisega seotud 

aruteludes, otsustes ja õppekorralduse 

kavandamisel 

sept 2022- 

aug 2023 

HEV koordinaator 

klassijuhatajad 

 



3 

III TEGEVUSVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Põhisuund: Turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine ja materiaal- tehnilise baasi parendamine 

Põhitegevuslik 

eesmärk 

Võtmetegevused Oodatav tulemus Tähtaeg Vastutajad 

1. Koolihoone ja 

kooliruumide 

renoveerimine 

Ruumide ümberplaneerimine ja 

renoveerimine 

Koolis on leitud võimalused õpetajate 

garderoobile, koristajate olmeruumile, 

õpilaste puhkeruumidele (sh garderoobi 

uuendamine)  

august 2023 majandusjuhataja 

Klassiruumides on teostatud 

nõuetekohane sanitaarremont ning 

vahetatud välja valgustid 

august 2023 majandusjuhataja 

Klassiruumide mööbel on korrastatud 

või uuendatud 

august 2023 majandusjuhataja 

2. Koolielu 

korraldamiseks vajalike 

vahendite uuendamine  

Uuenenud õpikäsitlust toetavate 

õppevahendite hankimine 

Õpetajad on tutvunud pakutavate 

õppematerjalidega ja leidnud uut 

õpikäsitlust enim toetavad 

oktoober 2022- 

august 2023 

õpetajad, IT juht, 

direktor 

Vaba- ja valikainete õppevahendid 

tagavad kursuste toimumise 

oktoober 2022- 

august 2023 

õpetajad, IT juht, 

direktor 

IKT vahendid on uuendatud (sh läbi 

projektitegevuse) 

 

september2022- 

august 2023 

IT juht, direktor 

Liikumist soodustava 

õppekeskkonna arendamine 

Olemasolevad spordivahendid on 

leidnud laialdasemat kasutust 

sept 2022- 

mai 2023 

huvijuht, kehalise 

kasvatuse õpetajad 

3. Projektitegevus Projektitegevustega lisaväärtuste 

loomine 

Kooli töötajad on leidnud erinevaid 

projekte õppe- ja kasvatustegevuse 

mitmekesistamiseks 

sept 2022- 

mai 2023 

õpetajad, huvijuht, 

direktor 

Kohalike olemasolevate 

ressursside kasutamine 

Õppe- ja kasvatustöös kasutatakse 

aktiivselt kooli ümbruskonda 

sept 2022- 

mai 2023 

õpetajad 
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IV TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE JA KASVATUSPROTSESS 

Põhisuund: Õppija arengu toetamine 

Põhitegevuslik 

eesmärk 

Võtmetegevused Oodatav tulemus Tähtaeg Vastutajad 

1. Uuendatud õppekava 

täitmine 

Põhikooli ja gümnaasiumi 

õppekavade teadlik igapäevatöös 

rakendamine 

Üldpädevuste ja väärtuste arendamine 

on igapäevase õppeprotsessi osa 

september 2022- 

mai 2023 

õpetajad, õppejuht 

Diferentseeritud õpetamine ja õppimine 

toetab õpilase õppeprotsessis aktiivset 

osalemist 

september 2022- 

mai 2023 

õpetajad, õppejuht 

Hindamise selgus on tõstnud 

õpitulemuste kvaliteeti 

september 2022- 

mai 2023 

õpetajad, õppejuht 

2. Tugi- ja 

mõjutusmeetmete 

tõhustamine 

Tugi- ja mõjutusmeetmete 

rakendamine ja 

tulemushindamine 

Leitud meetmed koolikohustuse 

täitmiseks on asjakohased ja õppija 

edenemist toetavad 

september 2022- 

mai 2023 

HEV koordinaator, 

tugispetsialistid, 

õpetajad, juhtkond 

Konsultatsioonid on järjepidevad, e-

päevikutes fikseeritud ning toetavad nii 

mahajääjate kui võimekate õpilaste 

õppimist 

september 2022- 

mai 2023 

HEV koordinaator, 

tugispetsialistid, 

õpetajad, juhtkond 

3. Õppekäikude 

korraldamine 

Õppekäikude eesmärgipärasuse 

tagamine 

Õppepäeva kestvusega õppekäigud on 

planeeritud aineõpetajate koostöös 

 

 

september 2022- 

mai 2023 

Huvijuht, õpetajad, 

juhtkond 

ÕPPENÕUKOGUDE TOIMUMISE AJAD 

Korralised õppenõukogud 

30. november 2022 kell 15.00 

16. märts 2023 kell 15.00 

07. juuni 2023 kell 14.00 

16. juuni 2023 kell 14.00 

29. august 2023 kell 14.00 

Erakorralised õppenõukogud vastavalt vajadusele 
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TRIMESTRI- JA AASTAHINNETE VÄLJAPANEMISE TÄHTAJAD  

I trimester – 25. november 2022 kell 15.00  

II trimester – 10. märts 2023 kell 15.00 

III trimester ja aastahinded (v.a. täiendava õppetöö õppeainetes) 9. klassid ja 12. klass – 29. mai 2023 kell 16.00  

III trimester ja aastahinded põhikooli klassidel ning kursusehinded gümnaasiumis ja lõpuhinded (v.a. täiendava töö ainetes) – 2. juuni 2023 kell 15.00 

 

TÄIENDAV ÕPPETÖÖ  

Täiendava õppetöö periood 09. – 22. juuni 2023 kell 8.05 – 14.00 

 

PROJEKTIPÄEVAD ja E-ÕPPE PÄEVAD 

E-õppe päevad 

Toimuvad kui õpetajatel koolitus, töökoosolek tööpäeval 

21.detsember- õpetajate töökoosolek 

Projektipäevad 

05. oktoober - õpetajate päev 

14. märts- emakeelepäev + õhtul aktus kogukonnale 

01. – 09. juuni 2022 projektipäevad (sh lastekaitsepäev, lipupäev) 

 

TASEMETÖÖD  

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 
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7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 

 2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 

 3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 

 III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

 1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a; 

 2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a; 

 3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a; 

 4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a. 

 

ÕPILASTÖÖD  

Järeltööde kaistmine (9. klass ja 12. klass ) 

Õpilastööde esitamine juhendaja e-posti aadressile– 01. november 2022 kell 16.00  

Õpilastööde esitamine õppekorraldajale (Inga Kotkamäe) paberkandjal ja tema  e-posti aadressile– 04. november 2022 kell 16.00  

Juhendaja arvamuse esitamine – 08. november 2022 kell 15.00  

Retsensiooni esitamine – 21. november 2022 kell 12.00  

Õpilastööde kaitsmine – 1. detsember 2022 kell 14.00  

 

Õpilastööde kaitsmine 

Õpilastööde kavandite esitamine õppekorraldajale (Inga Kotkamäe) paberkandjal– 30. september 2022 kell 15.00  

Õpilastööde esitamine juhendaja e-posti aadressile– 04. mai 2023 kell 16.00  

Õpilastööde esitamine õppekorraldajale (Inga Kotkamäe) paberkandjal ja tema  e-posti aadressile – 8. mai 2023 kell 16.00  

Juhendaja arvamuse esitamine – 10.mai 2023 kell 15.00  
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Retsensiooni esitamine – 22. mai 2023 kell 12.00  

Õpilastööde kaitsmine põhikooli - 5. juuni 2023 kell 9.00  

Õpilastööde kaitsmine gümnaasium – 31.mai 2023 kell 9.00 

 

GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID  

Eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023 

Inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (kirjalik) – 02. mai 2023 

Inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (suuline osa) – 02. - 05. mai 2023 

Matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023 

 

GÜMNAASIUMI KOOLIEKSAM (kirjalik) 12. klass (10 , 11.klass) – 6. juuni 2023 kell 9.00 

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID  

Eesti keel (kirjalik) – 02. juuni 2023 

Matemaatika (kirjalik) - 07. juuni 2023  

Valikeksam (kirjalik) - 12. juuni 2023  

Valikeksam (suuline osa) – 13. juuni 2023 

 

LÕPUAKTUSED 

Õppeaasta lõpuaktus- 9. juuni 2023 kell 9.00 

9. klasside lõpuaktus- 20. juuni 2023 kell 13.00  

12. klassi lõpuaktus-   20. juuni 2023 kell 15.00 


