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Randvere Kooli üldtööplaan  

2020/21. õppeaasta 

 
Üldtööplaan on koostatud lähtudes kooli arengukavast, õppekavast, õppeaasta 
üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. 
 
Õppeaasta üldeesmärkide täitmise eest vastutavad: 
 

Nimi Amet 

Leelo Tiisvelt direktor 
Siiri Alamaa õppejuht/HEVko 
Anna-Liisa Mäeots eripedagoog/HEVko 
Ninel Sild sotsiaalpedagoog 
Liina Savolainen huvi- ja kommunikatsioonijuht 
Mari Kauber haridustehnoloog 
Kaidi Klaas Haridustehnoloog, andmekaitsespetsialist 
Triin Hallik „Hea kooli“ projektijuht 

 
 
Õppeaasta eesmärgid: 

1. Õppija heaolu toetamise mudel on uuendatud, lisatud on õpilaste toetamise 
põhimõtted sujuvaks üleminekuks 3. kooliastmesse ning tuge vajavate õpilaste 
toetamise üldised põhimõtted ja põhimõtted õpilaste üleminekul eriklassist 
tavaklassi ja tavaklassist eriklassi, hariduse omandamise jätkamiseks või 
üleminekuks tööturule.  

2. Koostatud on stsenaariumid õppeprotsessi läbiviimiseks eritingimustel ning 
õppeaasta lõpuks on valminud analüüs selle rakendamise kohta. 

3. Kool taotleb hea kooli programmi raames tiitlit “Hea kooli teerajaja”. 
4. 31. augustil 2021 on 80% Randvere kooli töötajatest, kelle kohta kehtivad 

kvalifikatsiooninõuded, olemas vastav kvalifikatsioon või alustatud õpinguid 
magistriõppes. 

 
Üldtööplaanile on lisatud 2019/20 õppeaasta töö kokkuvõte (Lisa 1)   
 
Kooli õppeaasta tegevuskava 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegevusvaldkond: Õppija heaolu ja hakkamasaamise toetamine.  

Eesmärk: Õppija heaolu toetamise mudel on uuendatud, lisatud on õpilaste toetamise 

põhimõtted sujuvaks üleminekuks 3. kooliastmesse ning tuge vajavate õpilaste 

toetamise üldised põhimõtted ja põhimõtted õpilaste üleminekul eriklassist 

tavaklassi ja tavaklassist eriklassi, hariduse omandamise jätkamiseks või 

üleminekuks tööturule.  
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Tegevusvaldkond tuleneb arengukava punktidest 1. Ennast juhtiv õppija, 3. Tõhus 
tagasiside ja 14. Emotsionaalne heaolu ning õppekavas kirjeldatud õpipädevustest ja 
enesemääratluspädevustest. 
 

Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

1. Kehtiva õpilase 
heaolu toetava 
mudeli analüüs  

1) Tugimeeskonna liikmete 
ülesannete ja vastutuse 
arutelu  

Anna-Liisa Mäeots 
Siiri Alamaa 

10. sept 

2) Andmete kogumine 
õpetajatelt mudeli 
rakendumise kohta 
eelmisel õppeaastal 

30. sept 

 
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 

2. Vajaduspõhise 
heaolumudeli 
loomine  

1) Tuge vajavate õpilaste 
vajaduste kaardistamine 
ning HEV õpilaste 
vajaduste 
väljaselgitamine nende 
üleminekuks eriklassist 
tavaklassi ja vastupidi 

Siiri Alamaa 
Anna-Liisa Mäeots 
Ninel Sild 

15. okt 

2) Ajurünnak 6. klasside 
õpilaste vajaduste 
väljaselgitamiseks 
üleminekul 3. 
kooliastmesse 

Siiri Alamaa 
Ninel Sild 

15. okt 

3) Vajaduste kaardistamine 
õpilaste üleminekul 3. 
kooliastmesse koostöös 
Viimsi kooliga 

30. okt 

 4) Mudeli loomine ja 
tutvustamine 
õppenõukogule ja  
hoolekogule 

Leelo Tiisvelt 30. nov 

 
 

Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

3. Mudeli 
rakendamine ja 
tõhususe 
hindamine 

1) Mudelis kirjeldatud 
tegevuste elluviimine 6. 
klasside õpilaste 
toetamisel 

Siiri Alamaa 31. mai 

2) Tagasisideküsitlus 6. 
klasside õpilastele ja 
vanematele õpilaste 
toetamise kohta 
üleminekul 3. 
kooliastmesse. 

Siiri Alamaa  
Liina Savolainen 

14. juuni 

 
 
 
 
 

Eesmärk: Koostatud on stsenaariumid õppeprotsessi läbiviimiseks eritingimustel 

ning õppeaasta lõpuks on valminud analüüs selle rakendamise kohta. 
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Tegevusvaldkond: distantsõppe positiivsete kogemuste rakendamine igapäevases 
õppeprotsessis. 
Tegevusvaldkond tuleneb arengukava punktidest 1. Ennast juhtiv õppija, 2. Huvitav 
õppimine  ja 4. Toetav digiõhustik ning õppekavas kirjeldatud õpipädevustest ja 
digipädevustest. 
 

Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

1. Luua valmisolek 
õppetöö 
korraldamiseks 
eritingimustel 

1) Andmete kogumine 
distantsõppe 
tugevuste/puudujääkide 
hindamiseks 

Liina Savolainen 15. sept 

2) Stsenaariumite 
koostamine ja esitlus 
meeskonnale 

Mari Kauber 
Siiri Alamaa 
Anna-Liisa Mäeots 

30. sept 

 
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg 

2. Õppeprotsessi 
ümberkorralda
mine vastavalt 
stsenaariumitele 

1) IT-õpitoad distantsõppe 
ja osalise distantsõppe 
läbiviimiseks 

Mari Kauber 
Kaidi Klaas 
Anna-Liisa Mäeots 
 
 

16. okt 
16. nov 
18. dets 
19. veebr 
23. aprill 

2) Digiõppepäevad 4. okt 
22. nov 
8. veebr 
5. aprill 
24. mai 

 
 

Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

3. Õppeprotsessi 
kvaliteedi seire 

1) Kolleegilt kolleegile 
tunnivaatluste seminarid 

Siiri Alamaa 31. jaan 
31. mai 

2) Õpilaste ja vanemate 
rahuloluküsitlused  
digiõppepäevade 
korralduse ja sisu kohta 

Kaidi Klaas 
Liina Savolainen 

28. okt 
11. jaan 
1. märts 
26. aprill 
11. juuni 

 
 
 
 
 
Tegevusvaldkond: Koolikeskkond ning koostöö ja head suhted. 
Tegevusvaldkond tuleneb arengukava punktist 7. Õpilaste kaasatus, 8. Kogukonna 
toetus, 11. Turvaline õpikeskkond ja õppekavas kirjeldatud sotsiaalsest ja 
kodanikupädevustest ning ettevõtlikkuspädevustest. 
 

Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

1. Osapoolte 
kaasamine  

1) Läbirääkimised kooli 
pidaja, õpilaste ja 
hoolekogu esindajaga 

Leelo Tiisvelt  
Liina Savolainen 

10. sept 

Eesmärk: Kool taotleb hea kooli programmi raames tiitlit “Hea kooli teerajaja”. 
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2) Ajurünnak analüüsi 
koostamiseks 

Triin Hallik 
Liina Savolainen  

20. sept 

 
Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

2. Analüüsi 
koostamine 

1) Eneseanalüüsi esitamine  
meeskondliku tagasiside 
saamiseks 

Triin Hallik  02. okt 

2) Eneseanalüüsi esitamine 
TÜ eetikakeskusele 

12. nov 

 
 

Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

3. Tegevuste 
läbiviimine 

3) Õpilastele suunatud 
tegevus (sisend 
ajurünnakust) 

Liina Savolainen 09. okt 

4) Kogukonnale suunatud 
tegevus (sisend 
ajurünnakust) 

Leelo Tiisvelt 16. okt 

 

 
Tegevusvaldkond: tingimuste loomine õpetajate koostööks kvalifikatsiooni tõstmisel ja 
sobivate arenguvõimaluste leidmisel 
Tegevusvaldkond tuleneb arengukava punktist 6. Professionaalne koostöö ja õppekavas 
kirjeldatud õpetaja käsitlusest. 
 

Ülesanne Tegevus Vastutajad Tähtaeg 

1. Õpetajate 
koostöö 
toetamine 
kvalifikatsiooni 
tõstmisel 

1) Portfoolio koostamise 
seminarid kutse 
taotlemiseks (2 
seminari) 

Siiri Alamaa 
 

30. sept 
31. jaan 

2) Taotluste esitamine 
kutsekojale  

5. okt 
5. veebr 

3) Toetusvestlused 
tasemeõppes õppivate 
töötajatega (1 vestlus iga 
õppiva töötajaga) 

Leelo Tiisvelt 28. veebr 

 
Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

2. Uute õppe- ja 
kasvatustöö 
praktikate 
õppimine 

1) Probleemne käitumine 
või oskuste puudumine? 
Oskuste õppe meetod 
(Angela Jakobsoni 
koolitus) 

Liina Savolainen 30. nov 

2) Aktiivsus- ja 
tähelepanuhäirega laps 

30. aprill 

Eesmärk: 31. augustil 2021 on 80% Randvere kooli töötajatest, kelle kohta kehtivad 

kvalifikatsiooninõuded, olemas vastav kvalifikatsioon või alustatud õpinguid 

magistriõppes. 
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koolis (Angela Jakobsoni 
koolitus) 

 
Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

3. Rakendatud 
õppe- ja 
kasvatustöö 
praktikate 
jagamine 
kolleegidega 

1) Metoodika õpitoad (5 
õpituba) 

Mari Kauber  
Anna-Liisa Mäeots 

16. okt 
18. dets 
19. veebr 
16. apr 
31. mai 

 
Ülesanne Tegevused Vastutajad Tähtaeg 

4. Üksteise arengu 
toetamine 
arengu- 
partnerite 
projekti kaudu 

1) Arengupartnerite 
valimine 

Leelo Tiisvelt 30. sept 

2) Arengupartnerite 
seminarid (3 seminari) 

31. okt 
31. jaan 
30. aprill 

3) Arenguvestlused (3 
vestlust iga partneriga) 

30. nov 
28. märts 
22. juuni 

4) Arengupartnerite 
tänuüritus 

31. aug 

 
Õppenõukogu tööplaan 

Toimumise aeg Päevakord 

1. oktoober 1) Klassitunnistuse vormi kinnitamine 

 2) Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine 

3) Hädaolukorra lahendamise plaani täienduste arutelu 

26. november Õpilaste heaolu toetamise mudeli esitlus ja arutelu 

10. juuni 1) Õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. 

kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine 

2) Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta 

3) Õpilaste tunnustamise otsustamine 

26. august 1) Kooli õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute 

tegemine õppe- ja kasvatustöö parendamiseks 

2) Arvamuse andmine kooli arengukava muudatustele 

3) Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele 

4) Üldtööplaani kinnitamine 

5) Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele 

6) Õppenõukogu esindajate nimetamine hoolekogusse 

 

Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees Leelo Tiisvelt  
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Lisa 1  
 

2019-20. õppeaasta kokkuvõte 

 
ÜLDANDMED 

Õpilaste arv seisuga 24.08.2020 on 368 õpilast, kooli lõpetas 51 õpilast (49 6. klassi ja 

üks 9. klassi ja üks lisaõppe lõpetanud õpilane). Õppeaasta jooksul lahkus 16 õpilast. 5.-

6. klasside 7 õpilase lahkumise põhjuseks on varakult endale sobiva kooli leidmine 

õpingute jätkamiseks 3. kooliastmel. 6. klassist lahkus sel põhjusel õppeaasta alguses 2 

õpilast, 5. klassist õppeaasta lõpus 5 õpilast. 1.-4. klassidest lahkus 9 õpilast, neist 7 

seoses elukoha vahetusega, 1 seoses õppimaasumisega erakooli ja 2 seoses 

õppimaasumisega erikooli (balletikool, muusikakeskkool). 

Õppeaasta jooksul lisandus 12 õpilast.  

Üldist tuge sai 64 õpilast (õpiabi, sotsiaalpedagoog, psühholoog, koduõpe, E2), 

tõhustatud tuge 12 õpilast (sh 6 tavaklassi õpilast), erituge 35 õpilast (sh 2 tavaklassi 

õpilast). 

2019-20 õppeaastal riiklikke tasemetöid ei toimunud, kuid 6b klass võttis osa 

vabatahtlikust eesti keele tasemetööst, mille keskmine tulemus oli 84% (osales 20 

õpilast). 4. klasside õpilased sooritasid sügisel 2019 loodusõpetuse katselise e-

tasemetöö, milles hinnati loodusteaduslikku kompetentsi nelja tunnuse järgi: lisaks 

teadmistele vaadeldi ka analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskust. 65% õpilastest 

olid teadmised kõrgtasemel, kuid oluliselt madalamaks jäid analüüsi-, kavandamis- ja 

tõlgendamisoskused (rohkem oli õpilasi, kellel null- või algtase). 6. klassid sooritasid 

Viimsi kooli inglise keele testid. Põhikooli lõpueksameid ei toimunud. 

 

TUNDIDE VAATLUSED  

Eesmärgid õppejuhi või tugispetsialisti poolt olid järgmised: 

1) monitoorida tuge vajavate õpilaste toimetulekut ainetundides  

2) jälgida muu kodukeelega õpilaste toimetulekut  

3) jälgida uute õpetajate ja 1. klasside õpetajate tundides kasutatud meetodite 

vastavust õppekavale  

1. klassid 
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+ õpilased töötasid aktiivselt kaasa, õpetajad lähtusid õpilaste vajadustest, 

õppeülesanded olid diferentseeritud, märgati iga last, kasutati sobivaid digilahendusi, 

õpetaja tagasiside toetav, puhkepausid, tunni struktuur, Vepa metoodika, üldõpetus;  

- ühes klassis muu kodukeelega õpilaste jaoks raske teksti kasutamine, vähe 

visualiseerimist. Tekstist arusaamine oli keeruline ka eesti keelt kodukeelena 

rääkivatele tuge vajavatele lastele. 

Järeldus: Meil on professionaalsed õpetajad.... Vajavad tuge muu kodukeelega õpilaste 

paremaks toimetulekuks. 

Muu kodukeelega õpilased 

+ kus oli abiõpetaja, siis said lapsed rohkem tuge; abistavad digilahendused, õpetaja ind 

tugi, õpilased kaasatud rühmatöödesse, tugiõpilase tugi, mõistete vihik, toetav tagasiside 

jms;  

- õppeülesannete, tööjuhendite diferentseerimine, visualiseerimine vähene, õpetaja 

kõne tempo kiire, keeruline. 

Järeldus: õpilaste toetussüsteem vajab täiendamist, õpetajad nõustamist, kokkulepitud 

tugimeetmed rakendamist. Kui klassis on abiõpetaja, siis tuleb laps paremini toime. 

Uued õpetajad 

+ toetav, sõbralik keskkond, head e-õppemängud, lisategevused kiirematele, positiivne 

edasiviiv tagasiside jm 

-  kõikide õpilaste mittemärkamine, hääletoon, käitumisprobleemidega õpilastega 

vähene toimetulek, muu kodukeelega õpilaste vähene märkamine; ind tagasiside 

andmine üle klassi jm  

Järeldus: mentorite-menteede  koostöö jätkamine,  tugispetsialistide tõhusam 

sekkumine ja toetamine, osalise koormusega õpetajate parem integreerimine vms 

Tegutses 9 mentori-mentee koostööpaari. 

 

ÕPPEAASTA EESMÄRGID 

Lähtuvalt õppekavast ja arengukavast olid 2019-20. õppeaasta eesmärgid järgmised:  

1. Enesemääratlus. Õpilased määratlevad ennast Randvere kogukonna, Viimsi valla, 

Eesti, Euroopa ja kogu inimkonna liikmetena ning tahavad ja suudavad ennast 

väljendada oma emakeeles, eesti keeles ja võõrkeeltes. 

Kordaminekud: 

 Mitte eesti kodukeelega õpilaste integreerimine. Koolis õpib 43 mitte eesti 
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kodukeelega õpilast, sh kaks uussisserändajat. Igaühele neist pakuti 

vajaduspõhist tuge. Kaks õpilast õppisid E2 ainekava järgi, 17 õpilast said 

täiendavat eesti keele õpiabi. 5. klassis avati eraldi vene keele rühm vene 

kodukeelega õpilastele. (eelkõige arendati lugemis- ja kirjutamisoskust, aga ka 

sõnavara ja kõnelemist. Tulemused head ja v. head, õpilased motiveeritud. Ühe 

õpilase osas saime sisendi edasise hindamise vajalikkusest  venekeelse eripedagoogi 

poolt. 

 Roheline lipp. Koolile omistati roheline lipp, mis on rahvusvaheline 

jätkusuutliku ja keskkonnateadliku kooli tunnustus. 

 B-võõrkeele õppemahu suurendamine. Õppekavas suurendati B-võõrkeele 

mahtu 2. kooliastmes viielt tunnilt kuuele, et saavutada parem keeleoskus ja 

sujuvam üleminek  3. kooliastmesse. - sellega alustame 2020/21 

 Inglise keele õpingud tasemerühmades (Eelkõige võimetekohane tempo. 

Kiirema tempoga rühma õpilaste keeleoskustase  väga kõrge, mida näitas ka 6. 

klassi tugevama grupi testi tulemus, lisaks oli neil võimalus end proovile panna 

väliskülalistele kooli tutvustamisel, õpilasvõistlustel). 

 Õpilased viisid läbi võõrkeelseid ringkäike väliskülalistele. 

2. Kogukonna toetus. Kogukond on kaasatud õpilaste algatusi toetama ja nendest osa 

saama. 

Õnnestumised: 

 Kogukonna panustamine Rohelise Kooli programmi: kohvipuru ja kasutatud 

nõude kogumine, panustamine kooli aia rajamisse 

 Kogukondliku Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise taastamine 

 Kogukonna toetas õpilaste heategevusliku jõululaada korraldamist 

3. Tõhus kommunikatsioon. Koolis austatakse kokku lepitud 

kommunikatsioonipõhimõtteid, neid järgivad kooli töötajad, õpilased ja vanemad. 

Info liigub tõrgeteta, on avatud ja usaldusväärne ning suunatud probleemide 

lahendamisele. Tõhus kommunikatsioon suurendab töötajate produktiivsust ja kõigi 

osapoolte rahulolu. 

Õnnestumised: 

 Stuudiumi võimaluste laialdasem kasutamine. Kaotati ära klasside vanemate 

listid, kogu suhtlus vanematega toimub Stuudiumi kaudu (eriklassid?). 

 Sujuv ja piisav kommunikatsioon distantsõppe ajal. 
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KOOLI TUGEVUSED JA PARENDUSVALDKONNAD 

HTM haldusjärelvalve käigus selgusid järgmised olulised tugevused ja 

parendusvaldkonnad: 

Tugevused Parendusvaldkonnad 

Kooli direktor, õppenõukogu ja 
hoolekogu on täitnud õigusaktidega 
määratud ülesanded 
Koolil on olemas kõik kohustuslikud 
dokumendid sujuvaks toimimiseks 

Vanematekogu loomine vastavalt kooli 
põhimäärusele 
Üldtööplaani koostamine lähtuvalt HTM 
määrusest nr  

Sisehindamise kord vastavusse kooli tegelike 
vajadustega 

Õppekava LÕK ja TÕK ainekavades õppesisu 
lisamine 

Õpilased on kaasatud otsustusprotsessi 
klassivanemate kogu kaudu 

Õpilasesinduse moodustamine 

Koolil on kompaktne arengukava, mille 
koostamisse on kaasatud kõik 
huvigrupid 

Arengukava täiendamine mõõdikute, indikaatorite 
või muude mõõdetavate väärtustega 

Koolis on loodud õpilase heaolu 
toetamise mudel 

Heaolu toetamise mudel kooli õppekava osa 

HEV õpilaste toetamise põhimõtted üleminekul 
eriklassist tavaklassi, hariduse omandamise 
jätkamiseks või üleminekuks tööturule. 

Tagatud on kõigi tugispetsialistide 
teenus va logopeed 

Logopeedi teenuse tagamine 

 Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arv 
ebapiisav 

 

Kooli töötajate hinnang 

Tugevused  

 Koolis on loodud tingimused iga õppija arenguks, õpilased aktsepteerivad 

erinevusi.  

 Olemas on kooli eripärasid arvestav õppekava ja tugisüsteemid.  

 Õpetajad lähtuvad õpilaste jõudlusest, huvidest, võimetest ja erivajadustest, 

kasutatakse lõimingut.  

 Õpilased on saavutanud õpitulemused, mis võimaldavad jätkata õpinguid 

järgmises klassiastmes. 

 Õpilased osalevad erinevatel õpilasvõistlustel. Võimekamaid õpilasi juhendatakse 

aineõpetaja poolt.  

 Rakendatakse aktiivõpet, osaletakse keskkonnaprojektides (Roheline Kool).  

 Koolis ei aktsepteerita kiusamist, rakendatakse KiVa ja VEPA metoodikaid. 

 Õpilased on saanud oma algatusi või ettevõtlikkust rakendada õppetundides 
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(tundide läbiviimine, lühinäidendid, ühe-minuti-loengud, virtuaalsete 

keskkondade valikud, HEV õpilaste iseseisvust toetavad tegevused). 

 Õpilased on kaasatud õppetöö planeerimisse (digikeskkonnad, tegevuskavad, 

hindamiskriteeriumid, reeglid jm), klassi ja kooli sündmuste korraldamisse 

(tantsuvahetunnid, heategevuslik jõululaat, Playbox, sündmuse juhtimine, 

õpetajate päev) 

 Õpilased korraldavad üritusi väljaspool kooli (noortekeskus) ja osalevad valla 

noorsootöös.  

 Õppetöös kasutatakse erinevaid digikeskkondi, mis toetasid õpilaste 

toimetulekut digiõppepäevadel ja distantsõppes. 

 Eriolukorra ajal kaasati abiõpetajad ja tugispetsialistid abi vajavate õpilaste 

toetamisse. 

 

Parendusvaldkonnad:  

 Õpilaste madal kaasatus otsustusprotsessis.  

 Õpilased on vähe kasutanud võimalust osaleda õpilasvõistlustel.  

 Eriklasside ja tavaklasside koostöö on vähene.  

 Vajadus arvestada õppeprotsessis rohkem õppijate individuaalseid vajadusi. 

 Vajadus õppe diferentseerimiseks, toetamaks õpilaste analüüsioskust. 

 Õpiabi tulemuslikkuse analüüs on ebapiisav.  

 Analüüs  seose väljaselgitamiseks koolikohustuse täitmise ja  õppeedukuse vahel. 

 Puudub logopeedi ja eripedagoogi tugi.  

 Tugispetsialistide tugi IÕKde koostamisel on ebapiisav. 

 Informaatika ainekava vajab täiendamist 1. klasside digioskuste arendamiseks.  

 Digiõppepäevade sageduse suurendamine  

 Spetsiifilised IT õpitoad eriklasside õpetajatele. 

 Distantsõppe põhimõtete väljatöötamine. 

 Mitmekülgsem tugi mitte-eesti kodukeelega õpilastele. 

 KiVa meeskonna suurem roll klassi suhtekorralduses.  

 Rohkem eesmärgipärast tundide külastust (juht – õpetaja, õpetaja – õpetaja) 

 Kõikide huvigruppide regulaarne rahulolu mõõtmine. 

 


