Õppeaasta tegevuskava
Eesmärgid
Kose Gümnaasiumis on kaasaegsed,
mitmekülgsed ja praktilised õppimis- ja
arenguvõimalused kõigile
(ÕPPEKVALITEET)

Tegevused ja ülesanded valdkonniti
Koolis rakendatavate kaasaegsete õppemetoodikate jõukohane
Tunniplaani koostamine
Õpperühmade ja klassikomplektide moodustamine
Õpilast õppes toetavate näitmaterjalide koostamine (kirjalike tööde
Põhikooli õppekava korrigeerimine ja rakendamine
Õpilaste võimetekohase õppe koordineerimine
Koolikohustuse täitmise kontroll ja meetmete rakendamine
Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine või kooli lõpetamine
Õpilased valivad loovtöö teema, sooritavad ja kaitsevad oma töö
Maakonna aineolümpiaadidel ja üritustel osalemine
Vabariiklikel olümpiaadidel ja võistlustel osalemine
Rahuloluküsitlus õpilastele
7. klassi loodusõpetuse tasemetöö läbiviimine
6. klassi tasemetööde läbiviimine
Põhikooli lõpueksamitele õpilaste registreerimine, eksamite
Gümnaasiumi õpilaste (sh. erivajadustega) lõpueksamitele
Loovtööde esitamise ja kaitsmise korraldamine
10. klassi sisseastumiskatsete korraldamine, läbiviimine, tööde
Karjäärinõustamise arendamine - koostöö RAJALEIDJAGA
Õpilaste võimetekohase õppe ja edasijõudmise seire
Kose Gümnaasiumis on iga õppija
märgatud sh. andekus ja ka erivajadus õpilaste nõustamissüsteemi arendamine
HEV töö täiustamine (Probleemide nagu mahajäämus õppetöös,
toetatud (HEV ÕPILASED)
HEV süsteemi täiustamine ja selle tutvustamine huvirühmadele
Õpiabisüsteemi arendamine põhikoolis (tugiõpe, kõneravi,
Õpilast toetava koostöövõrgustiku arendamine
HEV õpilaste õppimise koordineerimine
Psühholoogilist nõustamist vajavate õpilaste toetamine
Kõneravi vajavate õpilaste väljaselgitamine, koostöö logopeediga
Käitumis- ja sõltuvusprobleemide alane ennetustegevus
Õpiabi tundide seire, koordineerimine
Vastavalt vajadusele individuaalse õppe või suvise täiendõppe
Vabade ametikohtade täitmine ja uute õpetajate leidmine
Kose Gümnaasiumis töötavad
motiveeritud oma ala eksperdid, kellel Töölepingute sõlmimine
Personalivajaduse hindamine
on teadmised ja kaasaegsed
Sisekoolitused
õpetamisoskused (PERSONAL)
Dokumentatsioon
Arenguvestluste korraldamine
Uute õpetajate sisseelamise programmi rakendamine
Mentorsüsteemi juhendamaterjali väljatöötamine
Personali motiveerimine
Ametijuhendite uuendamine
Personalivajaduste hindamine
Pedagoogide tunnijaotus
Pedagoogide täienduskoolituse planeerimine ja koordineerimine
Küsitluse läbiviimine ja pedagoogide eneseanalüüs
Uute õpetajate nõustamine
Ühiskoolituste korraldamine
Tööülesannete täpsustamine
Tuleohutusõppus koolis
Tuleohutusinstruktaaž õpetajatele
Huvigruppide (vanemad, õpilased, töötajad, koolipidaja, vilistlased,
Kose Gümnaasium on õppimist ja
Vanemate teavitamine
arengut väärtustav koostöökeskus ja
Rahuloluküsitluse korraldamine vanematele
kogukonna süda (KOOSTÖÖ)
Vilistlaste osalus kooliarenduses
Kokkusaamised vanematega - ümarlauad
Lastevanemate üldkoosolek
Õppekava täitmiseks vajalike vahendite soetamine
Algklassidemaja juurdeehituse protsess
Kose Gümnaasiumis on kaasaegne ja
mõnus õpikeskkond (ÕPIKESKKOND) Kooli 2020 aasta eelarve koostamine ja kaitsmine
Õppekirjanduse tellimise kavandamine
Investeeringud õpikeskkonna parandamiseks
Projektide kirjutamine ja täiendava rahastuse leidmine õppetöö
IKT vahendite leidmine
Hankeplaani koostamine
Kooli turvalisuse hindamine ja tegevuste planeerimine
Kooli hoone ja vahendite korrashoiu tagamine
Suviste remonttööde planeerimine
IT vahendite kasutamine õppetöö efektiivsemaks muutmisel
Kooli kasutuses oleva arvutipargi tõrgeteta töö korraldamine
IT – vahendite paigaldamine ja seadistamine
statsionaarse projektori paigaldamine ja helisüsteemide kaasajastamine
Koolis kasutatavate digilahenduste kasutamine info edastamise
õpilaspiletite väljavahetamine kõikides klassides üle kooli
Kose Gümnaasiumis on kaasav, avatud Juhtkonna koosolekud
Hoolekogu koosolekud
ja uuendustele suunatud juhtimine
Õppenõukogud
(JUHTIMINE)
Arengukava uuendamine ja täpsustamine
Õppekava toimimise seire ja kaasajastamine
Mainekujunduse ja turunduse kavandamine
Üldtööplaani koostamine
Järgmise õppeaasta tunnikoormuste arvestamine
Ruumipaigutuse vajaduspõine ümberplaneerimine

Vastutav osakond/isik osakonnas
õppejuht, klassijuhataja, ainerühmad
Sirje Hanikat, Heli Mölder
õppejuhid
ainerühmad
direktor, õppejuhid
Tugikeskus
tugikeskus, õppejuhid, klassijuhatajad
õppenõukogu, õppejuhid
loovtöö aluste aineõpetaja, loovtöö juhendajad, õppejuhid
aineõpetajad
aineõpetajad
klassijuhataja, õpilased, lapsevanemad - koordineerivad
Heli Möler
Heli Möler
Heli Möler
Sigrid Kaju
Heli Möler
Sigrid kaju
õppejuht, tugikeskus, klassijuhataja
õppejuht, klassijuhataja, ainerühmad
tugikeskuse töötajad koos Rajaleidja keskusega tugikeskuse töötajad koos Rajaleidja keskusega tugikeskuse töötajad koos Rajaleidja keskusega tugikeskuse töötajad koos Rajaleidja keskusega tugikeskuse töötajad koos õpetajatega - koordineerib HEV
tugikeskus koos õppejuhtidega - koordineerib HEV
Kristiina Kulagina
tugikeskuse logopeed, klassiõpetaja, eesti keele õpeaja
tugikeskus, huvijuht, direktor
Aineõpetaja koostöös HEV koordineerijaga
tugikeskuse töötajad, aineõpetajad, õppejuht koostöös
direktor, õppejuhid, personalispetsialist/juhiabi
direktor
direktor, õppejuhid, personalispetsialist/juhiabi
Marika Seppi-Tint
Avelin Aljas, Marika Seppi-Tint
direktor, õppejuhid
õppejuhid, mentor
õppejuhid, mentor, arenduse töögrupp
direktor
personalispetsialist/juhiabi, info- ja koolitusspetsialist
Direktor, ainerühmade juhid
Aineõpetajad, ainerühmade juhid
Ainerühmade juhid, aineõpetajad, info- ja koolitusspetsialist
Sotsiaalpedagoog, õpetajad
Mentor
Koolitusfirmad
Direktor
Kogu kool - koordineerib direktor
Kogu kool - koordineerib direktor
Huvigrupid
Klassijuhataja
Sotsiaalpedagoog, õpetajad
Vilistlaskogu, koordineerib huvijuht
Õpetajad
Õpetajad
direktor, õppejuht, arendusjuht, Kose vallavalitsus
direktor
õppejuhid, raamatukogu juhataja, õpetajad
arendusjuht, haldustöötajad, direktor
direktor, arendusjuht, info- ja koolitusjuht
direktor, Fujitsu Estonia
direktor, arendusjuht
direktor, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu,
kõik õpetajad ja kooli töötajad
direktor, haldustöötajad, vanemadministraator
arendusmeeskondade juhid, digiarengu töögrupp
Fujitsu Estonia
Fujitsu Estonia
Fujitsu Estonia
arendusjuht, Fujitsu Estonia, stuudiumi administraator
juhiabi/personalispetsialist
direktor, õppejuhid
hoolekogu esimees, hoolekogu liikmed, direktor, õppejuhid
õppejuhid
direktor, õppejuhid, arendusjuht, ainerühmade juhid,
direktor, õppejuhid, ainerühmade juhid, arendustöögruppide
direktor, arendusjuht, huvijuht, arendustöögrupp
kogu kool - koordineerib arendusjuht
õppejuhid, ainerühmad, direktor
direktor

Hangete läbiviimise planeerimine
Vastuvõtu planeerimine ja kavandamine
Eelarve planeerijmine ja kulude tagamine õppetööks
Eelarve täitmise jälgimine
Sisehindamise läbiviimise korraldamine
IT koosolekute planeerimine, IKT vajaduse seire ja tegevuse
Õppeaasta eesmärkide täpsustamine, üldtööplaani koostamine
Kooli arengukava elluviimine
Kooli õppekava muudatusettepanekud (vajadusel)
Individuaalsete õppekavade koostamine, kinnitamine
Aineõpetajate töökavade kinnitamine (töökavade pank)
Ainekomisjonide tööplaanide kinnitamine
Õppenõukogu koosolekud
Pedogoogide infokoosolekud
Nõupidamised ja töökoosolekud ainerühmade juhtidega ja juhtkonnaga
Siseturvalisuse ja töökeskkonna nõuete vastavuse tagamine
Õppetundide külastamine lähtudes vajadusest
Stuudiumis päevikute täitmise kontroll
Töö andekate lastega, suunamine teaduskooli
Kooli korrapidamise plaani koostamine ja kontroll
Õpetajatel ja klassijuhatajatel tööanalüüside koostamine
Sisehindamise kokkuvõtted, kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste
Õppekava arendamine

direktor
direktor, õppejuhid
direktor
direktor
direktor, õppejuhid, arendustöögrupp
direktor, Fujitsu Estonia
Hoolekogu, õpilasesindus, õppenõukogu, juhtkond,
Hoolekogu, õpilasesindus, õppenõukogu
Hoolekogu, õpilasesindus, õppenõukogu
Aineõpetajad
Aineõpetajad, ainerühmade juhid
ainerühmade juhid
Õppenõukogu
juhtkond
Õppejuht, õpetajad
Direktor, töökeskkonna volinik
õppejuhid, mentor
õppejuhid
Aineõpetajad
Arendusjuht
klassijuhatajad, aineõpetajad
Ainerühmad, juhtkond
Ainerühmad, juhtkond

