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NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUMI 2021- 2022.ÕPPEAASTA KOKKUVÕTE 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

Kooli arengukava koostatud lähtudes haridusasutuse juhi kompetentsmudelist. 

Koolil on kodulehekülg ja FB-s konto, kuhu pannakse infot koolis toimuvatest üritustest/sündmustest/õpilaste 

ja õpetajate edusammudest. Kool teeb tihedat koostööd erinevate organisatsiooni ja asutustega, mis annab 

võimaluse rakendada õppetöös uuemaid innovaatilisi lahendusi (AMI koolitus, classroomi kasutamine, 

projektõpe). 2021 – 2022.õa rahuloluuuringud näitavad, et koolimaine on Eesti keskmisel tasemel, 11.klassi 

õpilaste seas on see näitaja kasvavas trendis (3.2 →  3.7). 
https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=BCEFHBIADI  

Tuleb tõdeda, et õpilaste arv on kahanevas trendis. Siin tuleb leida uued efektivsemad meetmed ja see kindlasti 

nõuab kogu kollektiivi koostööd.  

Personali juhtimine 

Möödunud õppeaastal toimus 2 väga sisukat õpetajate koolitust: 

Erasmus + programmi raames „Jätkusuutlik eluviis“ 

Sotsiaalfondist rahastatud AMI läbiviidud koolitus „Koostöö ja lõimingu kaudu üldpädevuste kujunemiseni 

õpilastes“.  

Selle tulemusena oli läbiviidud mitu projektipäeva ja tulemuslik järeltegevus.  

Ees seisab rahuloluuuringu tulemuste analüüs ja uute eesmärkide seadmine. 

Toimus ka sisekontroll, mille raames õpetajad said tagasiside oma saavutustest ja arengu võimalustest. 

Õpetajatega on läbi viidud arenguvestlused. Tööle on võetud uus eesti keele õpetaja.  

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Kooli üheks õppe- ja kasvatustöö tegevuseks oli järjepidev koolitusel omandatud teadmiste rakendamine 

õppeprotsessis. Sel õppeaastal eesti keele teise keelena riigieksami tulemused on kõrgem kui Eesti keskmine 

(55,9 ja 66,8), on veel arenguruumi põhikoolis. Endiselt kahanevas trendis õpilaste osavõtt õppetööst. 

Koolisised korraldused andsid võimaluse paindlikumalt läheneda hindamisele. HEV- õpilaste õppeedukus ja 

toimetulek oli pidevalt kontrolli all, toimus tihe koostöö lastevanemate, koostöös Rajaleidja spetsialistidega. 

lastevanemate nõustamise tulemusena 2 õpilast said Rajaleidja otsuse. Koroona on toonud muutusi 

õppeprotsessi, kasutusele on võetud digikeskkonnad, mis õpilaste arvates muudab õppimist huvitavamaks ja 

võimaldab õpilastel õppida neile sobivas tempos ja ajal. Kool säilitab oma väärtusi: aktiivselt töötatakse, 

programmis „Kiusamisest vabaks“, avatud lastevanemate klubi „Sretenje“, loovtööde ja uurimistööde 

teemade valik toetab väärtuste kujundamist. Pidulikult tähistatud kooli 30.aastapäev. On alanud Erasmus+ 

projekti „Jätkusuutlik eluviis“ tegevuskava elluviimine. 

Ressursside juhtimine 

Korrastatud kooli territoorium; toimub igaaastane õpikute ja töövihikute soetamine 5664 eurot, õpilaste 

toitlustamine toimub osaliselt kooli rahavahenditest. 

Toimub kooli tehnilise baasi parandamine.  

Koolieelarve täiendatakse teistest rahaallikatest, tänu projektitegevusele gümnaasium on saanud järgmised 

toetused: 

KIK programm – 950 eurot 

Erasmus+ - 49640 eurot 

AMI koolitus (Euroopa Sotsiaalfond) – 7025 eurot  

Koostöö huvigruppidega 

2021.õa vanemate rahulolu – uuringu tulemused näitavad, et vanemad on rahul infoleviku, õpiabi osutamise 

ja suhetega klassijuhatajaga, natuke jäävad alla riigi keskmisest nt lapse suhe õpetajatega ja seotus 

kaasõppijatega ja rahulolu põhiharidusega. Klassijuhatajad koostavad klassijuhataja tööplaani, kus 

kavandatakse seal hulgas ka koostöö vanematega. Toimub avatud uksepäev, kuhu kutsutakse 

lapsevanemaid. Eriti aktiivsed algkooli lapsevanemad. Avatud lastevanemate klubi „Sretenje“.  

Gümnaasiumis õppekava täitmiseks kutsutakse õppejõud teistest organisatsioonidest ja asutustest (Kunst, 

inglise keel, energetika). 

Korraldatakse õppesõite ja õppekäike (Lasteloomemaja, keskraamatukogu, Noortekeskus, TÜNK) sh KIK, 

Erasmus + programmide raames, mis aitab mitmekesistada õppeprotsessi ning siduda seda igapäevaeluga.  

 

https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=BCEFHBIADI


Kinnitatud 30.08.2022 õppenõukogu otsusega 30.08.2022/3 
NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN 2022-2023 

 

2022-2023.õa eesmärgid: 

● õppe kvaliteedi parendamine ja kooli maine kujundamine; 

● järkjärguline 2020 - 2023 arengukava elluviimine; 

● füüsiliselt ja vaimselt turvalise õpikeskkonna kujundamine; 

● jätkusuutliku eluviisi ja majandamise edendamine; 

● õpilastel õpipädevuse kujundamine.  

 

2022 - 2023. õa ülesanded:  

● muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine õppeprotsessi korraldamisel; 

● õppekvaliteedi parendamine riigikeele õpetamisel; 

● õppekvaliteedi parendamine läbi lõimitud aineõppe ja üldpädevuste sh lugemisoskuse kujundamise; 

● õpetaja professionaalset arengut toetava keskkonna loomine;  

● hariduslike erivajadustega õpilaste õppeprotsessi tõhustamine;  

● andekate õpilastega õppeprotsessi korraldamiseks tingimuste loomine;   

● kooli füüsilise keskkonna uuendamine;  

● kooli maine tõstmine läbi rahvusvahelistes, riigi-, maakonna- ja linna üritustes ning olümpiaadides 

aktiivse osalemise ja ka projektiõppe korraldamise.  

● Koostatud tegevuskava „Jätkusuutlik eluviis“ elluviimine 

 

Nr Tegevus Teostamise 

tähtaeg 

Märkus Vastutajad  

1 Muutunud õpikäsituse põhimõtete 

rakendamine õppeprotsessi korraldamisel 

 

 

  

1.1 

 

Igakuised õpetajate kogemuspäevad 

 

Igakuu viimasel 

töökoosolekul 

Õpetajate koostöö Õppealajuhataja 

 

1.2 Ühised projektipäevad  

 

(vt lisa punkt 10)  Aineõpetajad 

1.3 Koolisisene koolitus teemal „Rühmatöö 

korraldamine klassis“ 

oktoober  õppealajuhataja 

1.4 1 – 2 korda kuus korraldatakse klassides 

rühmatöid 

Aasta jooksul  Kogemuste 

vahetus toimub 

töökoosolekutel 

aineõpetajad 

2 Õppekvaliteedi parendamine riigikeele 

õpetamisel 

   

2.1 Ettevalmistus riiklikuks järelvalveks ja 

selle tulemuste sisuline analüüs 

September – 

november  

 Juhtkond  

2.2 Tasemetööde läbiviimine  September   aineõpetaja 

2.3 Eestikeelse õppekeskkonna loomine 

(näitlik materjal, õppekäigud, klassiruumi 

välised projektid) 

Iga kuu üks 

õppekäik 

Eesti keele 

õpetajate ja 

klassijuhatajate 

koostöö 

Eesti keele 

õpetajad 
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2.4 Sisekontroll/nõustamine: tundide vaatlus 

ja tagasisidestamine 

Aasta jooksul  Juhtkond  

2.5 Osalemine konkurssides, viktoriinides, 

aineolümpiadis  

Vastavalt 

haridusosakonna 

tööplaanile 

 J.Rõzova 

V.Vassiljeva 

2.6 Sõpruskooli leidmine ja suhete loomine   Juhtkond  

3 Õppekvaliteedi parendamine läbi lõimitud 

aineõppe ja üldpädevuste sh 

lugemisoskuse kujundamise 

   

3.1 Üldpädevuste testide läbiviimine eis-s 1.poolaasta 2., 3., 6. ja 8.kl klassijuhatajad 

3.2 Koolisisene koolitus (koolitusvajaduse 

kaardistamine ja koolituse korraldamine) 

 Projektipõhine  Õppealajuhataja 

projektijuht 

3.3 Väljatöötada süsteemi õppetööst osavõtu 

suurendamiseks 

   

3.4 Aktiivsete ja heade edusammudega 

õpilaste tunnustamine 

Iga trimetsri 

lõpus 

 Juhtkond  

3.5 Projektipäevad  Vt lisa   aineõpetajad 

4 Õpetaja professionaalset arengut toetava 

keskkonna loomine 

   

4.1 Õpetajate nõustamine  Aasta jooksul   Juhtkond  

4.2 Arenguvestlused õpetajatega Juuni  Direktor 

4.3 Koolitustel osalemine sh lõimitud aine ja 

keele õpe 

Aasta jooksul   Aineõpetajad  

4.4 Õpetajate tunnustamine Õpetajatepäev 

õppenõukogudel 

 Juhtkond 

4.5 Õpetajate loodud metoodiliste materjalide 

tutvustamine  

Jaanuar 

juuni 

 aineõpetajad 

4.6  Infotund „Digivahendid õppeprotsessis“ Täpsustamisel  Tehakse sellest 

huvitatud 

õpetajatele  

õppealajuhataja 

5 Hariduslike erivajadustega õpilaste 

õppeprotsessi tõhustamine 

   

5.1. Õpilaste psühholoogilis-pedagoogiline 

monitooring 

Aasta jooksul Tehakse koostöös 

Võetakse 

aruteluks 

töökoosolekutel 

Klassijuhatajad 

5.2. Õpetajate täiendkoolitamine kaasava 

hariduse teemadel sh õpetajate 

psühholoogiline tugi 

 Projektipõhine Projektijuht 

5.3. Õpilaste ettevalmistus olümpiadideks sh 

IÕ koostamine ja ainehuviringid  

Aasta jooksul Töökoosolekul 

arutatakse  

Aineõpetajad  

5.4 EHISE andmete kontroll September  Õppealajuhataja 

5.5 Logopeedilise abi osutamine õpilastele Aasta jooksul   Logopeed 

5.6 Koostöö Rajaleidja spetsialitidega 

(eripedagoog, psühholoog) 

 Koostöölepingu 

sõlmimine 

Direktor 

6 Kooli füüsilise keskkonna uuendamine    
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6.1 Uute õpikute tellimine November  Zabegaeva 

6.2 Õppekabinetide varustamine vajalike 

materjalidega  

 projektipõhine Juhtkond 

projektijuht 

 Projektides osalemine Aasta jooksul  Projektijuht  

7 Kooli maine tõstmine    

7.1. Kooli tegevuse kajastamine kodulehel, 

facebookis ja meedias 

Aasta jooksul  Ühine koostöö 

7.2 Õpetajate esinemine konverentsidel    direktor 

7.3 Osalemine programmis „Kiusamisest 

vabaks“ 

Aasta jooksul   Aineõpetajad 

7.4 Koostöö lasteaedadega Aasta jooksul  Klassiõpetajad 

7.5. Linnaürituste korraldamine koolis Vastavalt KO 

haridusteenuse 

tegevuskavale 

 Direktor  

8 Kompleksse sisehindamise läbiviimine Aprill – mai   Direktor  

9 Eestikeelsele aineõppele lähteolukorra 

kaardistamine ja ülemineku planeerimine  

   

9.1 Luua õpetajatele võimalus osaleda 

keelekursustel või ainealastel kursustel 

eesti keeles 

Aasta jooksul  Kooskõlastatakse 

koolijuhiga  

 

9.2 Eestikeelse terminoloogia kasutamine 

(rääkivad seinad, näitlik õppematerjal, e-

õppematerjal) õppeainetes  

Aasta jooksul   Aineõpetajad  

 

Narva Õigeusu Gümnaasiumi üldtööplaani 2022-2023 lisa 

 

1. Õppepäevad  

September: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 (kokku 22).  

oktoober: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 31 (kokku 16). 

november: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 (kokku 22).  

detsember: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 (kokku 15).  

jaanuar: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31(kokku 17 õppepäeva). 

7.jaanuar – õigeusu jõulud: jumalateenistus, söömaaeg, jõulukontsert.  

veebruar: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 (kokku 17).  

märts: 6, 7, 8, 9, 10,13,14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 (kokku 20).  

aprill: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 (kokku 14 õppepäeva)  

14.aprillil  (kannatusreede) õppetöö toimub eriplaani järgi seoses tähtsate õigeusu kirikupäevadega 

mai: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 (kokku 22). 
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juuni:1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,12, 13 (kokku 9 ).  

KOKKU: 175 õppepäeva  

 

2. Trimestrid ja kursused 

I trimester: 1.september – 2.detsember 2022 (12 õppenädalat) 

II trimester: 5.detsember – 10.märts 2023 (11 õppenädalat) 

III trimester: 13.märts - 13.juuni 2023 (12 õppenädalat) 

Kursusehinnete väljapanemise tähtajad 

1 tund nädalas – 13.06.2023 

2 tundi nädalas:  

1.kursus – 20.01.2023;  

2.kursus – 13.06.2023 

3 tundi nädalas:  

1.kursus – 30.11.2022 

2.kursus – 18.03.2023 

3.kursus – 13.06.2023 

4 tundi nädalas: 

1.kursus – 08.11.2022 

2.kursus – 25.01.2023 

3.kursus – 01.04.2023 

4.kursus – 13.06.2023 

 

3. koolivaheajad 2022 - 2023  

I vaheaeg 24.–30. oktoober 2022; 

 II vaheaeg 22.detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;  

III vaheaeg 27.veebruar – 5.märts 2023; 

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

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

 

4. Õppenõukogud  

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, 

analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu tegevus 
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kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust. Õppenõukogu 

liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. 

Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja. Õppenõukogu tegevust 

korraldab õppenõukogu esimees.  

 

Õppenõukogu tegevuskava:  

 

№  

Õppenõukogu päevakord 

kuupäev vastutav  

1 2021 - 2022.õa õppe- ja kasvatustöö 

tulemused; töö andekate õpilastega; 2022 - 

2023.õa üldtööplaani kinnitamine. 

30.08.2022 direktor  

2 I trimestri tulemused; välishindamise (rahulolu 

uuringu) ja järelevalve tulemuste arutamine 

ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete 

rakendamiseks. Nõukogu esindajate 

nimetamine.  

06.12.2022 direktor 

3 II trimestri tulemused; temaatilise 

sisehindamise 2022.õa ettepanekute 

elluviimine,  õppe- ja kasvatustegevuses 

õpilaste turvalisusega seotud riskide arutamine  

ning  riskide vältimiseks meetmete 

kavandamine.  

14.03.2023 direktor 

4 III trimestri ja õppeaasta tulemused; õpilaste 

järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale 

õppetööle jätmine 

8.06.2023 direktor 

5 täiendava õppetöö täitmine; õpilaste järgmisse 

klassi üleviimine; põhikooli ja gümnaasiumi 

lõpetamine, tunnistuste väljaandmine; 

sisehindamise tulemuste arutamine  

19.06.2023 

 

direktor 

6 2022 - 2023.õa õppe- ja kasvatustöö 

tulemused; töö andekate õpilastega; 2023 - 

2024.õa üldtööplaani kinnitamine 

30.08.2023 

 

direktor 

 

5. Riigipühad:  

24.veebruar 2023 - Eesti Vabariigi iseseisvuspäev  

7.aprill 2023 - Suur Reede 

1.mai 2023 - Kevadpüha 
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6. Õigeusu pühad 

 

21.september 2022 – Neitsi Maarja sündimise püha; 

27.september 2022 – Risti ülendamise püha; 

14.oktoober 2022 – Jumalaema Kaitse püha;  

13.november 2022– День памяти священномученика Иоанна Кочурова 

4.detsember 2022 – Neitsi Maarja templisseviimise püha; 

7.jaanuar 2023 –   Kristuse sündimise püha;  

19.jaanuar 2023 – Kristuse ristimise ehk jumalailmumise püha; 

15.veebruar 2023- Issanda Templisseviimise püha; 

7.aprill 2023 –  Jumalailmumise püha; 

9.aprill 2023– Palmipuudepüha, Issanda sisenemine Jeruusalemma; 

14.aprill 2023 – kannatusreede;  

15.aprill 2023– Suur laupäev; 

16.aprill2023– Kristuse Ülestõusmispüha 

25.mai 2023 - Kristuse Taevaminemise püha 

4.juuni 2023 – Viiekümnepäeva ehk Kolmainu Jumala ehk Püha Vaimu Mahatulemise püha 

  

7. Paastud 

Jõulupaast –  28.november - 6.jaanuar 2023.   

 Suur paast – 27. veebruar – 15.aprill 2023. 

8. Vastlanädal 

Vastlanädal  – 20.veebruar - 26. veebruar 2023. 

Andeksandmise pühapäev – 26. veebruar 2023. 

 

9. Koolisisesed üritused  

Koolisisesed tähtpäevad ja temaatilised päevad annavad õpilastele võimaluse näidata oma loomingulist 

potentsiaali, soodustavad õpetajate, õpilaste ja vanemate koostöö ja “meie” tunde tugevdamist.  

№ üritus  kuupäev vastutajad  

1. Teadmistepäev. Koolirahu 01.09.2022 juhtkond, klassijuhatajad  
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2. Temaatiline projektipäev 

“Toidujäätmete päev” 

02.09.2022 aineõpetajad  

3. Üleriigiline spordinädal. “Jooksen ja 

kogun prügi” 

23.09. – 

30.09.2022 

A.Ivanov, klassijuhatajad   

4. Õpetajate päev/õpilasesinduse päev) 05.10.2022 õpilasesindus, projektijuht  

5. Temaatiline projektipäev “Õunapäev” 21.10.2022 aineõpetajad  

6. Taaskasutatud materjalidest ja 

looduslikest materjalidest toodete 

näitus-laat (kaks) 

oktoober  klassijuhatajad, Z.Pantelejeva 

7. Temaatilised projektipäevad 

(üldpädevuste kujundamine, 

koolitusjärgne tegevus) 

aasta jooksul  õppealajuhatajad  

9. Rahvusvaheline Aitäh - päev  11.01.23 Õpilasesindus  

10. Aabitsa pidu  jaanuar 2023 1.kl klassijuhataja  

11. Sõbrapäev 14.02.2023 Õpilasesindus  

12. Projektipäev “Minu eesti keel”  23.02.2023 aineõpetajad eesti keele 

õpetajate eestvedamisel  

13.  Temaatiline päev: Turvalise interneti 

päev 

11.02.2023 informaatika õpetaja, 

aineõpetajad  

14.  Temaatiline päev: õppetunnid 

väljaspool kooli  

21.04.2023 aineõpetajad  

15. Lihavõtted. Heategevuslik laat 

 

16.04.2023 klassijuhatajad, tööõpetuse 

õpetajad  

16. Õppeainete nädalad:  

 

sotsiaalteaduste nädal  

keelte nädal  

loomingu nädal  

üks kord 

trimestris: 

21.11.-25.11. 

13.03.-17.03. 

17.04- 21.04.                                                                                     

aineõpetajad 

 

17. Euroopa päev 09.05.2023 klassijuhatajad, aineõpetajad  

18. Slaavi kirjavara päev  

“Lugemismaraton” linnaüritus 

24.05.2023 vene keele õpetajad, 

T.Gavrilova  

19. Laste kaitsepäev 01.06.2023 klassijuhatajad, õpilasesindus, 

projektijuht  
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20. Projektipäev «Ülemaailmne 

keskkonnapäev»: õuesõpe 

05.06.2023 aineõpetajad  

21. Spordipäev  12.06.2023 A.Ivanov, klassijuhatajad  

22. Vabaõhupäev (ekskursioonid, 

õppekäigud) 

5.06 - 

9.06.2023 

klassijuhatajad  

23. Hea tuju päev 13.06.2023 klassijuhatajad, juhtkond 

 

 

10. Konkurssides, viktoriinides, olümpiaadidel ja õppemängudes osalemine  

 

Koolipere osalemine koolisisestes, linna-, üleriigilistes ja rahvusvahelistes konkurssides, viktoriinides, 

olümpiaadidel ja mängudes pakub õpilastele arenguvõimaluse ja paneb proovile tema teadmisi ja oskusi, 

samuti mõjub see kooli mainele tervikuna. Aineõpetajad kannavad vastutust õpilaste valmistamise eest 

konkurssideks ja viktoriinideks. Õpetajad eelnevalt planeerivad seda tegevust, tegelevad õpilastega, 

registreerivad neid üritustele ja kontrollivad õpilaste osalemist. Aineõpetajd teavitavad koolijuhtkonda, 

õpilasi, kolleege ja vanemaid tulemustest.    

2022 - 2023.õa konkursid, viktoriinid, olümpiaadid ja mängud.  

№ üritus   tähtaeg vastutav 

1. A.S.Puškini nimeline konkurss „Opetj ja vaš...” oktoober Kirjanduse õpetajad 

2. A.Puškini ball 4. - 6.klassidele oktoober Kirjanduse õpetajad 

3. Etlejate konkurss «Jõulu valgus»  detsember Kirjanduse 

õpetajad, 

klassijuhatajad 

4.  Jõulukaunistuste konkurss  detsember Klassijuhataja, 

kunstiõpetaja 

5. Eesti keeles toimuvad üritused  ja konkursid  aasta 

jooksul  

eesti keele õpetajad  

6. Aineolümpiaadid Õppeaasta 

jooksul 

aineõpetajad 

7. Rahvusvaheline konkurss «Ruski medvežonok»  November  õppealajuhataja 

8. Rahvusvaheline konkurss“Astra”  November õppealajuhataja 

9. Rahvusvahelised matemaatika võistlused „Känguru” märts matemaatikaõpetaja 

10.  Käsitööesemete konkurss „Munapüha rõõmud”, laadal 

osalemine  

aprill klassijuhatajad, 

käsitöö ja 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 
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11.  Etlejate konkurss „Ülistame Kristuse lihavõtteid” aprill Kirjanduse õpetajad 

12. Linnamämg „Meie Narva” mai O.Morõganova 

13. Narva linna kirjandusmäng O.Genri teoste ainetel   November-

detsember  

Kirjanduse õpetajad 

 

11. Tasemetööd  

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. 

Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale 

õppetöö edasiseks korraldamiseks. Riiklik tasemetöö on SA Innove poolt koostatud küsimustest ja 

ülesannetest koosnev test, millega hinnatakse riikliku õppekava üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate 

teemade ja õpitulemuste omandatust. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, 

õpetajale, koolile kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta. 

 

Tasemetööde toimumisajad 2022/2023.õppeaastal 

4. klassi õpilastele 

 

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022 

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

A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022 

A1- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober 2022 

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

7. klassi õpilastele 

 

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022 

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

A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022 

A2- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3–4. oktoober 2022 

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

 

III kooliastme tasemetööd 

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

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

 

III kooliastme katseline tasemetöö 10. klassi ja kutsekoolide 1. kursuse õpilastele 
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loodusained (kirjalik) – 3.–6. oktoober 2022 

 

IV kooliastme katseline tasemetöö 

loodusained (kirjalik) – 14.–17. märts 2023 

 

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö 

sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023 

 

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö 

sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023 

 

12. Põhikooli lõpueksamid  

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines. Riiklikud eksamid on 

kõigis koolides ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Lõpueksameid sooritavad 9. klassi õpilased, 

mittestatsionaarses õppevormis üksikuid õppeaineid õppivad õpilased ja eksternid, kes tahavad lõpetada 

põhikooli.  

Nende eksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning anda seeläbi 

õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet 

õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest. Samuti teha otsus õpilase põhikooli lõpetamise kohta.  

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Innove ning eksamitöid hindavad koolide 

lõpueksamikomisjonid (v.a eesti keel teise keelena), mille kinnitab haridus- ja teadusminister.  

Vastavalt Narva Õigeusu Gümnaasiumi õppekavale, arvestades kooli eripära, põhikooli lõpetajad peavad 

sooritama koolieksami õigeusuõpetuses. Saadud eksamihinnet arvestatakse aastahinde väljapanemisel. 

Eksamihinne läheb lõputunnistusse.  

Lõpueksamite toimumisajad 2022/2023.õppeaastal 

 

1) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023.a; 

2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 29. – 30.mai 2023.a; 

3) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023.a; 

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

prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023.a; 
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5) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023.a. 

Koolieksam õigeusuõpetuses - mai 2022 

 

13. Loovtööde ja uurimistööde kaitsmised  

Loovtööde kaitsmine 8.kl (aprill) ja uurimistöö kaitsmine 11.kl on kooli lõpetamise tingimuseks. Tööde 

kaitsmise kuupäeva kinnitab kooli direktor käskkirjaga.   

8.kl - 17.04 - 21.04.2023 

11.kl - 10.05 - 12.05.2023  

 

14. Riigieksamid  

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a; 

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–28. aprill 2023. a; 

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a; 

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5. mai; 9. mai 2023. a; 

matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a;  

koolieksam - mai lõpp  

 

15. Vanemate koosolekud  

Vanemad on üks tähtsamaid kooli partnereid, seega koosolekud aitavad tugevdada koostööd  ja hoida sidet 

vanematega. Koosolekutel teavitatakse vanemaid õppe- ja kasvatustöö tulemustest ning arutatakse plaane.  

 

№ Vanemate koosolekute teemad  kuupäev  vastutav  

1. Vanemate üldkoosolek:  

1.2021 - 2022.õa õppe- ja kasvatustöö 

tulemused ja 2022 - 2023. õa üldtööplaan  

29.09.2022 direktor  

2. Vanemate koosolekud klassides teemal 

“Üldpädevused sh eesti keele õpe” 

õppeaasta jooksul 

vastavalt 

klassijuhataja 

tööplaanile  

klassijuhatajad  

 

16. Palverännakud ja õppereisid   

1. Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster. Õpilaste ja vanemate heategevuslik sõit. 
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2. Tallinn: Aleksander Nevski katedraal, Riigikogu, vanalinn.  

17. Sisekontroll 

№ Valdkond  kuupäevad  vastutav 

1. Õpetajate tööplaanid aastaks 2022 - 2023  16.09.2022 õppealajuhatajad  

2. Klassijuhatajate tööplaanid  16.09.2022  õppealajuhatajad  

3. IÕK erivajadustega õpilaste jaoks  16.09.2022 aineõpetajad, 

õppealajuhatajad  

4. Ekooli täitmise kontroll  õppeaasta 

jooksul 

õppealajuhatajad 

5. Koolikohustuse täitmine õppeaasta 

jooksul  

õppealajuhatajad, 

klassijuhatajad 

6. Igakuine õpetajate kogemusvahetus    iga kuu 

viimane 

töökoosolek   

juhtkond 

7. Eesti keele, inglise keele ja matemaatika 

õpetamise kvaliteet, 4., ja 7.kl tasemetööde 

tulemuste tagasisidestamine  

september - 

detsember  

juhtkond 

8. 1.kl õpilaste kooliga kohanemine  november N.Ivanova  

9. Proovieksamid eksamiainetes 9. ja 12.klassides  november 

2022, 

veebruar 2023 

juhtkond 

10. Arenguvestluste läbiviimise seire  jaanuar 2023 õppealajuhatajad  

11. Loovtööde ja uurimistööde täitmise seire  jaanuar – 

veebruar 2023 

juhtkond  

12. Valikainete õpetamise seire gümnaasiumiastmes  

 

õppeaasta 

jooksul  

juhtkond 

13. Andekate lastega töö seire  aprill 2023 juhtkond 

14. Kasvatus- ja õppetöö korraldamine 9.kl  õppeaasta 

jooksul  

õppealajuhataja 

 

18. Personali juhtimine sh metoodiline töö 

1. õpilaste üldpädevuste kujundamine ja selle õppeprotsessis rakendamine, koolitusjärgne tegevus;  

2. jätkata koolisisene projektõpe (miniprojektid või projektipäevad);  

3. korraldada igakuine õpetajate kogemuspäev ja kooli kodulehele õpetajate edulugude loomine;  

4. gümnaasiumiastme ainekavade ajakohastamine; 

5. HEV - õpilaste õppeprotsessi korraldamine, koolitus 2022 - 2023; 

6. õpetajate motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja selle rakendamine; (2022 - 2023) 
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7. julgustada õpetajaid jagada oma kogemust kolleegidega teistest haridusasutustest;  Erasmus+ 

koolitusjärgne tegevus: linnaseminar «Permakultuur: kas me oleme selleks valmis?“, 03.02.2023;  

8. koostöö vanematega jätkusuutliku eluviisi edendamiseks. Õppeseminar ja klassijuhatajate koostöö 

vanematega koosolekute, lahtiste tundide ja tunniväliste tegevuste kaudu, õppeaasta jooksul; 

9. julgustada õpetajad täiustada eesti keele oskust (koostöö Eesti keele maja-, Integratsiooni Sihtasutuse-

, keelefirmadega jne); 

10. tuleohutus koos evakuatsiooniõppuse ja tulekustuti harjutusega. Õppeseminar, september 2022.  

11. Riskianalüüsi koostamine ja õppenõukogul läbiarutamine (veebruar - märts 2023).  

 

19. Õpilaste toetamine 

Õpilaste toetamine toimub vastavalt kooli õppekavas sätestatud põhimõtetele. 

Koolis on logopeed ja sotisaalpedagoog, kes osutavad nii õpilastele kui ka nende vanematele abi, pakuvad 

nõustamist ja teevad nendega koostööd.  

Koolis töötavad pikapäevarühm, korraldatakse konsultatsioonid, järelaitamistunnid, digihuviring. Toimub tihe 

koostöö nõustamiskeskusega Rajaleidja, sotsiaalametiga ja vaimse tervise kabinetiga.  

Kooli pihiisa võtab vastu õpilasi ja vanemaid, peale selle vajadusel klassijuhataja suunab õpilased vestlusele.  

 

20. Turvalisuse tagamine ja ohutu õpikeskkond  

Turvalisuse tagamine toimub vastavalt kodukorrale ja hädaolukorra lahendamise plaanile. Kool loob 

õpikeskkonna õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks. Jägitakse tervislikku 

eluviisi. 2022/2023.õa on plaanis teha ulatuslik riskianalüüs, mis võimaldab ennetada võimalikke riske ja 

ohtusid.  

 

21. Koostöö partneritega 

Kool teeb tihedat koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega.:  

1. klubi Sretenie 

2. Tartu Ülikooli Narvan Kolledž  

3.  Ida – Virumaa kutsekeskus (osalemine erinevates õpilaste karjäärialastes programmides). 

4. Narva eesti keele maja (õppeseminarid, õppematerjalid) 

5. eesti õppekeelega koolid  

6. Kiusamisvastane riiklik programm «Kiusamisest vabaks!»  

7. Narva Laste Loomemaja (huviringi ja üritused).  

8. Narva linnaraamatukogu.  

9. Narva muuseum.  

10. Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster.  

11. Püha Johannese kool, Tallinn (õpilasvahetus ja õpetajate vahetus)  

12. Narva ja Peipsiveere piiskopkond.  

13. Eesti Kristlike Koolide Liit.  

14. KIK  

15. Kultuurikapital  

16. TÜ teaduskool  
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17. Kaitseliit 

18. Noortekeskus  

19. Objekt  

Tegevused ja ettevõtmised: 

● heategevuslik laat; 

● projektid; 

● temaatilised tunnid; 

● valikained; 

● õppekäigud; 

● loov- ja uurimistööd; 

● laagrid; 

● õppeprogrammid;  

● karjääripäevad: vanemad tundi.   

 

 

 

 


