
KADRINA KESKKOOLI TEGEVUSKAVA 2022/2023. ÕPPEAASTAK S 

Kinnitatud õppenõukogus 8. detsembril 2022 

 

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID 

• koolis rakendatakse kaasava koolijuhtimise põhimõtteid (töörühmad); 

o põhikooli õppekava arendamine ja kaasajastamine 

o gümnaasiumi INTE suunamooduli arendamine 

o uue arengukava sisendi loomine (sisehindamine, rahuloluküsitluste läbiviimine) 

o kooli arengukava uuendamine 

• õpilaste õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste arendamine 

o KIVA rakendamine 

o Kogupäevakool/pikapäevarühm 

o CADrina korraldustiimi tegevused 

• muukeelsete õpilaste eesti keele õppe toetamine; 

• üldise kooli- ja suhtluskultuuri parendamine 

o kodukord 

o terviseedendus 

o kooli sünnipäeva tähistamine 

• kooli sisekommunikatsiooni parendamine 

o STUUDIUMi arendamine 

o töörühmade moodustamine 

o andmete haldamise kokkulepped 

• koolis töötab koostööd väärtustav professionaalne ning motiveeritud personal 

o koolitused 

o ühistegevused 

o arenguvestlused 

 

  



ÜLDTÖÖPLAAN 

Tegevus Kuupäev Vastutajad 

ÕPPENÕUKOGUD 

Põhikooli I trimestri 
töötulemuste kokkuvõte 

08. detsember 2022 kell Direktor, õppejuht 

Gümnaasiumi töötulemuste 
kokkuvõte 

30. jaanuar 2023 kell Direktor, õppejuht 

Põhikooli II trimestri 
töötulemuste kokkuvõte 

21. märts 2023 Direktor, õppejuht 

Õppeaasta töötulemuste 
kokkuvõte põhikoolis ja 
gümnaasiumis 

09. juuni 2023 Direktor, õppejuht 

9. ja 12. klasside lõpetamine 15. juuni 2023 Direktor, õppejuht 

Õppeaasta lõpetamine 30. august 2023 Direktor, õppejuht 

SISEKOOLITUSED 

Ukraina õpilaste õpet toetav 
koolitus 

03. oktoober 2022 Direktor 

Koostööpäev 03. jaanuar 2022 Direktor 

TEGEVUSED LÄHTUDES KOOLI ÕPPEKAVAST 

Põhikooli I trimestri hinnete 
väljapanemise tähtaeg 

30. november 2022 
Klassijuhatajad, 
aineõpetajad, õppejuht 

Gümnaasiumi I poolaasta 
hinnete väljapanemise tähtaeg 

20. jaanuar 2023?? 
Klassijuhatajad, 
aineõpetajad, õppejuht 

Põhikooli II trimestri hinnete 
väljapanemise tähtaeg 

10. märts 2023 
Klassijuhatajad, 
aineõpetajad, õppejuht 

9. klasside III trimestri ja 
aastahinnete väljapanemise 
tähtaeg 

29. mai 2023 
Klassijuhatajad, 
aineõpetajad, õppejuht 

12. klassi II poolaasta ja 
aastahinnete väljapanemise 
tähtaeg 

31. mai 2023 
Klassijuhatajad, 
aineõpetajad, õppejuht 



Põhikooli ja gümnaasiumi 
üleminekuklasside III trimestri 
ja aastahinnete väljapanemise 
tähtaeg 

08. juuni 2023 
Klassijuhatajad, 
aineõpetajad, õppejuht 

Loovtööde esitamine ja 
kaitsmine 

Aprill–mai 
Klassijuhatajad, loovtööde 
juhendajad, õppejuht 

Uurimistööde- ja praktiliste 
tööde esitamine ja kaitsmine 

Mai–juuni 
Klassijuhatajad, juhendajad,  
õppejuht 

Uurimistööde- ja praktiliste 
tööde kaitsmine 

05. juuni 2023 
Klassijuhatajad, juhendajad,  
õppejuht 

12. klassi koolieksam 14. juuni 2023 Aineõpetajad, õppejuht 

RIIGIEKSAMID 

Eesti keel 24. aprill 2023 (10.00) Aineõpetajad, õppejuht 

Matemaatika 17. mai 2023 (10.00) Aineõpetajad, õppejuht 

inglise keel võõrkeelena 
B1/B2-tasemel (kirjalik) 

2. mai 2023 (10.00) Aineõpetajad, õppejuht 

inglise keel võõrkeelena 
B1/B2-tasemel (suuline) 

2.–5. mai; 8. mai 2023 
(10.00) 

Aineõpetajad, õppejuht 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID 

Eesti keel 2. juuni 2023 (10.00) Aineõpetajad, õppejuht 

Matemaatika 7. juuni 2023 (10.00) Aineõpetajad, õppejuht 

valikeksam vene keeles, 
bioloogias, keemias, füüsikas, 
geograafias, ajaloos, 
ühiskonnaõpetuses või inglise 
keeles võõrkeelena (kirjalik). 
Valikeksami osas langetab 
õpilane otsuse 1. veebruariks 
2023. a 

12. juuni 2023 (10.00) Aineõpetajad, õppejuht 

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD 

4. klassi matemaatika 
(kirjalik) 

19.–22. september 2022   



4. klassi eesti/vene keel 
(kirjalik) 

23. september; 26.–27. 
september 2022 

  

4. klassi A1-keeletasemel eesti 
keel teise keelena (kirjalik) 

28. september 2022   

4. klassi A1- keeletasemel 
eesti keel teise keelena 
(suuline) – 28.–30. september; 

3.–4. oktoober 2022   

4. klassi loodusõpetus 
(kirjalik) 

10.–13. oktoober 2022   

7. klassi matemaatika 
(kirjalik) 

19.–22. september 2022   

7. klassi eesti/vene keel 
(kirjalik) 

23. september; 26.–27. 
september 2022 

  

7. klassi A2-keeletasemel eesti 
keel teise keelena (kirjalik) 

28. september 2022   

7. klassi A2- keeletasemel 
eesti keel teise keelena 
(suuline) – 28.–30. september; 

28.–30. september; 3–4. 
oktoober 2022 

  

7. klassi loodusõpetus 
(kirjalik) 

10.–13. oktoober 2022   

III kooliastme A2-
keeletasemel inglise keel 
(kirjalik) – 

17.–18. oktoober 2022   

LÕPUAKTUSED 

Kooliaasta lõpetamine 
lauluväljakul 

13. juuni 2023 
Direktor, klassijuhataja, 
õppejuht, huvijuht 

Põhikooli lõpetamine 16. juunil 2023 
Direktor, klassijuhataja, 
õppejuht, huvijuht 

Gümnaasiumi lõpetamine 19. juuni 2023 
Direktor, klassijuhataja, 
õppejuht, huvijuht 

MUUD ÜRITUSED 

Kooli aastapäeva üritused 
30.09-08.10 
11.11 

Huvijuht 
Õppejuht 



Lastevanemate üldkoosolek 13. oktoober 2022 Direktor 

Advendiaja avamine november 2022 Direktor, huvijuht 

Jõulukontserdid detsember 2022 Huvijuht 

Jõulupeod detsember 2022 Huvijuht, 11. klass 

Sõbranädala üritused 13.–17. veebruar 2023 Huvijuht 

Vabariigi aastapäeva 
kontserdid ja külalistunnid 

20.–23. veebruar 2023 huvijuht 

Emakeelenädal 1.–17. märts 2023 
emakeeleõpetajad, õppejuht, 
huvijuht 

CADrina 17. märts 2023 Huvijuht 

Playbox 1.-4. klassidele ja 5.-
12. klassidele 

aprill 2023 Huvijuht, õpilasesindus 

 Viimane koolikell 12. klassile 20. aprill 2023 Huvijuht, 11. klass 

      

      

 

KOOLIVAHEAJAD 

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a; 

2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a; 

3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a; 

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a; 

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a. 

 

  



ARENDUSTEGEVUS 

Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk Tegevus Aeg Vastutaja Kaasatud 

Kaasava 
koolijuhtimise 
põhimõtete 
rakendamine 

Huvigruppide 
kaasamine 
kooliarendus-
tegevusse 

õppeaasta 
Direktor, 
õppejuht, 
õpetajad 

Õpilased (sh ÕE) 
huvijuht, 
lapsevanemad 

Kaasaegset 
õpikäsitlust toetava 
juhtimiskultuuri 
väljatöötamine ja 
rakendamine 

Huvigruppide 
rahuloluküsitluste/
sisehindamise 
läbiviimine, 
tulemuste analüüs 
ja 
tagasisidestamine 
huvigruppidele;  

õppeaasta 
Direktor, 
õppejuht, 
õpetajad 

Õpilased (sh ÕE) 
Huvijuht, 
lapsevanemad 

Personalijuhtimine 

Eesmärk Tegevus Aeg Vastutaja Kaasatud 

Koolis töötab 
koostööd ja 
loovust väärtustav 
professionaalne 
ning motiveeritud 
personal 

Vajaduspõhise 
koolitusplaani 
koostamine ja 
elluviimine 
(muukeelse õpilase 
toetamine, 
kaasaegne 
õpikäsitlus, 
lõiminguprojektide 
läbiviimine 
(üldõpetus),  

pidev 
Direktor, 
õppejuht 

Õpetajad,  
kooli töötajad 

Kooli töötajad 
osalevad aktiivselt 
ühistegevustes 

pidev 
Direktor, 
õppejuht 

Õpetajad,  
kooli töötajad 

Personali 
eneseanalüüsi 
süsteemi 
arendamine, sh 
sisehindamine 

pidev 
Direktor, 
õppejuht 

Õpetajad,  
kooli töötajad 



Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk Tegevus Aeg Vastutaja Kaasatud 

Õppijad on 
motiveeritud ja 
ennastjuhtivad 

Koostööpartnerite 
võrgustiku 
(vilistlased, 
ettevõtjad, 
lapsevanemad) 
kaardistamine ja 
kaasamine 
õppetöösse, õppija 
arengu toetamine 
läbi eluliste 
tegevuste  

pidev 
Direktor, 
õppejuht 

Kommunikatsiooni-
juht, huvijuht, 
õpetajad, kooli 
töötajad 

Õpioskuste 
arendamine I 
kooliastme 
pikapäevarühma 
tegevustes  

pidev Õppejuht 
Õpetajad, 
tugispetsialistid  

Lapsevanemate 
kogu kaasamine 
õppetöö 
läbiviimisesse 

IV 
veerand 

Õppejuht 
Õpetajad, 
lapsevanemad 

Õppe- ja kasvatustöö toetab õppija arengut 

Eesmärk Tegevus Aeg Vastutaja Kaasatud 

Kool on 
väärtuspõhise 
kultuuriga 
mainekas õppiv 
organisatsioon 

Kooliaastapäeva 
väärikas 
tähistamine 

oktoober 

Direktor, 
õppejuht, 
huvijuht, 
ainekomisjonid 

Vilistlased, 
õpetajad, õpilased,  
hoolekogu 

Õppekavade ja 
ainekavade 
kaasajastamine ja 
arendamine 

Põhikooli 
õppekava 
vastavusse viimine 
riikliku 
õppekavaga, sh 
tunnijaotusplaan 

õppeaasta 
Direktor, 
õppejuht, 
ainekomisjonid 

Huvijuht, 
õpetajad, õpilased, 
hoolekogu 



Gümnaasiumi 
INTE 
suunamooduli 
kaasajatamine   

õppeaasta 

Direktor, 
suunajuht, 
õppejuht, 
ainekomisjonid 

Huvijuht, 
õpetajad, õpilased, 
hoolekogu 

1.-9. klassi 
hariduslike 
erivajadustega 
õpilaste toetava 
õppe korraldamine 
riikliku õppekava 
nõuetele vastavate 
õpitulemuste 
omandamiseks 

Õpilase arengu- ja 
õpioskuste taseme 
hindamine ja 
õpilase arengut 
mõjutavad ning 
takistavad tegurid 
ja õpivajadused 
väljaselgitamine  

õppeaasta 
Direktor, HEV-
koordinaator, 
õppejuht 

Sotsiaalpedagoog, 
psühholoog, 
eripedagoog, 
õpetajad 

Õpilaste 
õpioskuste 
arendamine 

Pikapäevarühma 
tegevuste 
kaasajastamine 

pidev 
HEV-
koordinaator, 
õppejuht 

Õpetajad 

Õpilaste 
teadlikkuse ja 
oskuste 
arendamine 
tervislike 
eluviiside 
edendamiseks 

Regulaarsete 
ühistegevuste 
korraldamine 
tervisliku eluviisi 
edendamiseks 

pidev 
Õppejuht, 
huvijuht 

Õpetajad, 
tugimeeskond 

Kodukorra 
eeskirjade 
korrigeerimine ja 
järjepidev 
järelevalve 

pidev 

Direktor, 
õppejuht, 
sotsiaal-
pedagoog 

Kogu kool 

Õpilaste 
suhtlusoskuste  
arendamine 

KIVA tundide 
rakendamine 

pidev 
Õppejuht, 
KIVA-tiim, 
tugimeeskond 

Kogu kool 

Õpilaste 
teadlikkuse 
arendamine 
kiusuennetustegev
ustes 

Ülekooliline 
KIVA- programmi 
rakendamine 

pidev 
Sotsiaal-
pedagoog, 
KIVA-tiim 

Kogu kool 

Ressursside juhtimine 

Eesmärk Tegevus Aeg Vastutaja Kaasatud 



Tasakaalus eelarve 

Eelarve 
kavandamine, 
täitmine lähtuvalt 
kooli eesmärkidest  

pidev Direktor 

Korraldusjuht, 
õppejuht, 
huvijuht, 
kommunikatsiooni
juht,  
IT arendusjuht 

Füüsiline 
õpikeskkond on 
turvaline ning õppe 
läbiviimiseks hea. 
Olemas on 
vajalikud ruumid 
ja õppevahendid.  

Ruumide 
kaasajastamine, 
õppevahendite 
uuendamine 

pidev 
Direktor, 
korraldusjuht 

Kogu kool 

Mitmekülgsete 
võimalustega ning 
aktiivset 
tegutsemist 
võimaldav 
ajakohane õpi- ja 
töökeskkond. 

Uue koolimaja 
ruumiplaani 
väljatöötamine  

õppeaasta 
Direktor, 
õppejuht 

Õpetajad 

Digikeskkond 
õppe läbiviimiseks 
ja töötamiseks on 
hea.  

Infotehnoloogilise 
riist- ja tarkvara 
kaasajastamine 

pidev 
Direktor,  
IT arendusjuht 

Kogu kool 

     

 

TÖÖRÜHMAD (iga õpetaja osaleb vähemalt ühe töörühma tegevuses) 

Kodukord – Kai Tamm 

Hindamine – Mailen Remmelg 

INTE suunamoodul – Holger Bremen 

Põhikooli õppekava üldosa – Reesi Sirvi 

KIVA-tiim – Kai Tamm 

Sisehindamine – Raili Rohula 

CADrina – Kristi Aimla-Maripuu 



Ettevõtlik kool – Evelin Teiva  

Stuudium – Helen Vagen 

Meeskonnatöö – Krõõt Nõmmela-Mehide 

Kooli arengukava – Krõõt Nõmmela-Mehide 

Andmete haldus – Hannely Piiskoppel 


