Tallinna Ehituskooli tööplaan 2015-2016
EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Jrk. nr. EELDATAV TULEMUS
Kooli stabiilne areng.
Koolis toimivad põhiprotsessid
on planeeritud ja toimivad
vastavalt kavandatule

TEGEVUS(ED)
Õppesuundade ja osakondade
2015/16 tööplaanide koostamine
Tööplaanide täitmise analüüs

INDIKAATOR
Tööplaanid on koostatud.
Tegevused kajastuvad kooli
tööplaanis
Tööplaanid on täidetud
vähemalt 80% kavandatust

VASTUTAJA
Juhtõpetajad
Struktuuriüksuste
juhid
Juhtõpetajad
Struktuuriüksuste
juhid
Arendusdirektor

TÄHTAEG
21.09.2015

30.01.2016
15.09.2016

TEKi 2015/16 tööplaani
koostamine

TEKi tööplaan on
juhtkonnas kinnitatud

Tööplaani täitmise analüüsi
teostamine

Tööplaan on täidetud
vähemalt 80% kavandatust

Arendusdirektor

30.01.2016
15.09.2016

TEK arengukava 2015-2020
koostamine.

Uus arengukava on esitatud
HTM’le

Arendusdirektor

20.12.2016

TEK arengukava 2015-2020
tegevuskava täitmise aruande
koostamine
Koolinõukogu ja valdkondlike
koosolekute regulaarne toimumine

Aruanne on esitatud
HTM’le

Arendusdirektor

15.02.1016

Koosolekud on toimunud ja
protokollitud

Direktor,
juhtõpetajad

30.08.2016

Tagasiside ja rahulolu-uuringute
ning sisehindamise
analüüsitulemuste süsteemne
kasutamine tegevuste kavandamisel

Tegevuste kavandamisel on
arvestatud sisehindamise
tulemustega

Juhtõpetajad,
struktuuriüksuste
juhid, direktor

30.08.2016
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28.09.2015

Koolil on hea maine, mis tagab
pidevalt õppijate olemasolu

Kommunikatsioonijuhi konkursi
läbiviimine, sobiva kandidaadi
leidmine

Kommunikatsioonijuht on
tööle vormistatud ja täidab
oma tööülesandeid

Arendusdirektor,
direktor

20.10.2015

Aktiivse väliskommunikatsiooni
toimimine

Koostatud on
kommunikatsiooniplaan.

Kommunikatsioonijuht

20.11.2015

Kommunikatsiooniplaan on
täidetud vähemalt 80%

30.08.2016

Kool on osalenud messidel,
teabe- ja karjääripäevadel,
kutsevõistlustel

ÕPPE – JA KASVATUSPROTSESS
Jrk. nr. EELDATAV TULEMUS
Koolis on loodud paindlikud
õpivõimalused kõigile
potentsiaalsetele huvigruppidele

Puitmaterjalide töötluse
õppekavarühma täisakrediteeringu
taotlemine

Puitmaterjalide töötluse
õppekavarühm on saanud
täisakrediteeringu

TEGEVUS(ED)
Sessioonõppe ja õhtuse
õppevormi rakendamine

INDIKAATOR
Õppetöö toimub lisaks
päevasele õppele ka nii
sessioonõppe kui ka
õhtuse õppe vormis
Töökohapõhises õppes
õpib vähemalt 10 õpilast

Õpipoisikoolituse rakendamine

Täiendusõppe kursuste
korraldamine

Täiendusõppe kursustel
osaleb vähemalt 160
kursuslast
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Juhtõpetaja (puit), 20.12.2015
juhtõpetaja
(restaureerimine,
õppedirektor

VASTUTAJA
Juhtõpetajad,
õppedirektor

TÄHTAEG
20.06.2016

Õppedirektor,
praktikakorralduse juht,
juhtõpetajad
Täiendusõppe
spetsialist

20.06.2016

30.08.2016

Õpilased on kaasatud kooli õppeja kasvatusprotsessi
arendamisesse

Tööõpetuse tundide läbiviimine
Tallinna Ühisgümnaasiumi ja
Jakob Westholmi Gümnaasiumi
õpilastele
Õpilaste kaasamine kooli ürituste,
messide, teabepäevade
läbiviimisel

Koolisiseste erialaste võistluste
korraldamine. Parimate õpilaste
väljaselgitamine vabariiklikel
kutsevõistlustel osalemiseks
TEK õpilaste osalemine
vabariiklikel kutsevõistlustel
Õpilaste õpi- ja töövõimet toetab
terviklik tugisüsteem

Rühmajuhendajat määramine
õpperühmadele.
Rühmajuhendajad on õpilastele
esmaseks lüliks tugisüsteemis
Õpilasabi ümaralaua süsteemne
töö õpiraskustes õpilaste
nõustamisel
Tegevusplaani koostamine ja
elluviimine õpilaste
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Tööõpetuse tunnid on
läbi viidud

Juhtõpetajad,
töökodade
juhataja

20.06.2016

Õpilased on aktiivselt
Kommunikatosalenud kõigil kooli
sioonijuht
esindamistel messidel ja
teabepäevadel
Toimuvad regulaarsed
õpilasesinduse
koosolekud
Välja on selgitatud TEK Juhtõpetajad
erialade parimad õpilased

30.08.2016

TEK õpilased saavutavad
vabariiklikel
kutsevõistlustel kohti
esikolmikus.
Kõigile õpperühmadele
on määratud
rühmajuhendajad.
Toimuvad regulaarsed
rühmajuhendaja tunnid

Juhtõpetajad

30.04.2016

Rühmajuhendajad,
juhtõpetajad

30.09.2015

Õpilasabi ümarlaud
koguneb regulaarselt.
Koosolekud on
protokollitud
Tegevusplaan on valmis
ja leiab rakendamist

Ümarlaua juht

20.06.2016

Kooli nõukogu,
tugisüsteemi

30.10.2015

30.01.2016

töötajad

motiveerimiseks ja katkestajate
osakaalu vähendamiseks
Arenguvestluste läbiviimine
õpilastega
Tõhus õppetöö planeerimine ja
õppekorraldus

Tõhus praktikakorraldus

Õpetajate aastakoormuste
planeerimine
Tunniplaanide koostamine
vähemalt 4 nädalaste perioodidena
ja avalikustamine ÕIS-s ning
kodulehel vähemalt 1 nädal enne
perioodi algust
Õpilaste ettevalmistamine
kutseeksamiteks
Praktikaettevõtete hindamine,
tagamaks nende vastavus
õppekava täitmise nõuetele
Praktikaportaali arendamine
koostöös SA Innovega
Õpilasi motiveerivate
välispraktika võimaluste
pakkumine
Rahuloluküsitluste korraldamine
põhikooli baasil õppivate õpilaste
vanematele
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Arenguvestlused on
protokollitud

Rühmajuhendajad

20.06.2016

Juhtõpetajad

30.09.2015

Tunniplaanid on
koostatud ja kõigile
kättesaadavad.
Muudatustest
teavitatakse asjaosalisi
Kutseeksami sooritab
edukalt 60% lõpetajatest
Andmebaasis on 25
hinnatud
praktikaettevõtet
TEK on praktikaportaalis
esindatud
Välispraktikal osaleb 30
õpilast

Õppetöö
korraldaja

20.09.2015

Juhtõpetajad

20.06.2016

Praktikakorralduse juht

20.06.2016

Praktikakorralduse juht
Arendusdirektor

20.06.2016

Rahuloluküsitlus on läbi
viidud. Tulemused
analüüsitud ja esitletud
kooli nõukogus

Infojuht

30.03.2016

20.06.2016

Õppeprotsess on efektiivne ja
jätkusuutlik

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Jrk. nr. EELDATAV TULEMUS
Kool on atraktiivne
koostööpartner kõigile
potentsiaalsetele huvigruppidele

Koostöövõimaluste otsimine teiste
EL kutseõppeasutustega/
ettevõtetega. Osalemine
rahvusvahelistes
koostööprojektides
Rahvusvaheliste õpirännete
võimaldamine parimatele
õpilastele ja töötajatele

TEK osaleb vähemalt

Arendusdirektor

30.08.2016

Toimunud on vähemalt
30 õpirännet õpilastele ja
10 õpirännet töötajatele

Arendusdirektor

30.08.2016

Välisriikidest tulevate õpetajate ja
õpilaste vastuvõtmine, praktilise
õppe korraldamine TEK’s ja
partnerettevõtetes
Koolituste pakkumine vastavalt
tööandjate soovidele ja tööturu
vajadustele

Vastu on võetud
vähemalt 4 õpetajat ja 15
õpilast

Arendusdirektor,
juhtõpetajad

30.08.2016

Korraldatud vähemalt 2
uut koolitust lähtuvalt
tööturu vajadustest

30.08.2016

Regulaarne tagasiside kogumine
huvigruppidelt

Tagasisideküsitlused on
läbi viidud, tulemused
analüüsitud ja koond
esitatud kooli nõukogule

Arendusdirektor,
täiendusõppe
spetsialist
Infojuht,
praktikakorralduse juht

TEGEVUS(ED)
TEK erialade tutvustamine
põhikoolide ja gümnaasiumide
õpilastele, õpetajatele ja
klassijuhatajatele.
Karjääripäevadel osalemine

INDIKAATOR
Õppimisvõimalusi TEK’s
on tutvustatud vähemalt
20 üldhariduskoolile.
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4 rahvusvahelises
projektis

Osaletud vähemalt 4
karjääripäeval

VASTUTAJA
Kommunikatsioonijuht,
töökodade
juhataja

30.08.2016

TÄHTAEG
30.08.2016

Koostöö laiendamine Tallinna
üldhariduskoolidega
koostöös Tallinna Haridusametiga

Toimunud on ühisarutelu
haridusameti
esindajatega

Koostöö SA Innovega
õppekavade uuendamisel ja
väljatöötamisel ning
kutsevõistluste korraldamisel

Õpetajad on osalenud
Juhtõpetajad
õppekavarühmade
koosolekutel ja
ehituserialade
kutseõpetajate võrgustiku
seminaridel

30.08.2016

Mööblirestauraatori eriala
4.taseme riikliku õppekava
koostamine

Mööblirestauraatori
eriala 4.taseme riiklik
õppekava on kinnitatud

Juhtõpetaja
(restaureerimine)

30.05.2016

Võimaluste tutvustamine TEK
lõpetajatele haridustee
jätkamiseks kõrgkoolides

TEK õpilased on
osalenud Tallinna
kõrgkoolides
õppimisvõimalusi
tutvustavatel
teavitusüritustel

Kommunikatsioonijuht

30.08.2016

Uute õppekavade ühine
väljatöötamine koostöös teiste
kutseõppeasutustega

Koostöös on välja
töötatud vähemalt 1
õppekava

Juhtõpetaja,
õppekava
töörühma juht

30.08.2016

Huvitegevusealane koostöö teiste
koolidega, ühisürituste
korraldamine

Korraldatud on vähemalt
3 ühisüritust teiste
koolide esindajatega

Kommunikatsioonijuht

30.08.2016

Ettevõtetest tegevspetsialistide
kaasamine välislektoritena ja
õppekavaarenduses

Kaasatud on vähemalt 10
välislektorit

Arendusdirektor,
juhtõpetajad

30.08.2016
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Direktor

30.03.2016

Osalemine Kutsekoja ja
kutseliitude poolt
koordineeritavates
arendustegevustes

TEK poolt on
arendustegevustes
kaasatud vähemalt 3
töötajat

Arendusdirektor

30.08.2016

Koolituste ja teabepäevade
korraldamine TEK õppebaasis
koostöös ettevõtetega

Koostöös ettevõtetega on
korraldatud vähemalt 10
koolitust/teabepäeva

Arendusdirektor

30.08.2016

Koostöö erialaliitudega erialade ja
õppimisvõimaluste
propageerimisel, kutsete andmisel

Koostöös tööandjatega
on alustanud
betoonkonstruktsioonide
ehitaja koolitusega

Arendusdirektor

15.01.2016

Koostöö Eesti Töötukassaga

Täiendusõppe kursustel
osaleb vähemalt 22
koolituskaardi alusel
õppijat

Arendusdirektor,
täiendusõppe
spetsialist

30.08.2016

Tunnustusürituse korraldamine
ettevõtetele

Tänuüritus on läbi viidud
vähemalt 6 ettevõtte
esindajate osalusel

Juhtõpetajad

20.12.2015

Edukamate õpilaste
lapsevanemate tunnustamine.
Koolituste ja tänuürituste
korraldamine lapsevanematele

Lastevanematele on
korraldatud vähemalt 3
üritust

Rühmajuhendajad,
kommunikatsioonijuht

30.08.2016
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RESSURSSIDE JUHTIMINE
Jrk. nr.

EELDATAV TULEMUS
Eelarvelisi ressursse kasutatakse
eesmärgipäraselt ja optimaalselt

TEGEVUS(ED)
Kooli eelarve ja valdkondlike
eelarvete koostamine

INDIKAATOR
Eelarved on koostatud ja
kinnitatud

VASTUTAJA
Direktor,
juhtõpetajad

TÄHTAEG
30.01.2016

Praktilise õppe protsessiga
sidustatud õppetootmise
arendamine
Elektrooniliste õppematerjalide
valmistamine ja kasutamine
paberkandjal materjalide asemel

Praktilise õppe käigus
valmivad tööd, mida on
võimalik turustada
Kõik õpetajad on loonud
uusi elektroonseid
õppematerjale ja need
õpilastele kättesaadavaks
teinud
Elektrooniline
dokumendihaldussüsteem on kasutusele
võetud

Haldusdirektor,
juhtõpetajad

30.08.2016

Juhtõpetajad,
õpetajad

20.06.2016

Direktor,
direktori abi

2016
(vastavalt HTM
korraldustele)

Infojuht

30.08.2016

Juhtõpetajad,
erialaõpetajad

30.08.2016

Juhtõpetaja
(puit),
haldusdirektor

01.07.2016

Töökeskkonna
spetsialist,
töökeskkonna

20.06.2015

Üleminek elektroonilisele
dokumendihaldussüsteemile
Õppeinfosüsteemi arendamine
Koolil on kaasaegne ja pidevalt
täienev õppebaas

Praktilise õppe baasi
vajaduspõhine täiustamine
Puidu masinaruumi töökeskkonna
parendamine

Riskianalüüsi alusel aasta
tegevuskava, sh töökodade
eeskirja koostamine ja täitmine
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Korrastatud ja täiendatud
töökohad õpilastele
praktikaõppe
läbiviimiseks
Puidu masinaruumis on
ventilatsioonitrass viidud
poolkorrusele.
Lihvpingid on varustatud
toimiva ventilatsiooniga
Planeeritud meetmed
tarvitusele võetud.
Tegevuskava on täidetud

volinikud
Kutseõpetajate ja õpilaste
tööohutusalane juhendamine

Juhendamised on
kirjalikult fikseeritud

Õppebaasi pidev korrashoid tööja tuleohutusnõuetele vastava
keskkonna tagamine
Riigihangete aastaplaani
koostamine ja hangete läbiviimine

Töö- ja tuleohutusalaseid
intsidente ei esine

Hoolduslepingute sõlmimine

PERSONALIJUHTIMINE
Jrk. nr. EELDATAV TULEMUS
Koolis töötavad kvalifitseeritud
töötajad, kes on motiveeritud
panustama kooli edukasse
toimimisse ja jätkusuutlikusse
arengusse

Hankeplaan on
koostatud, hanked läbi
viidud
Lepingud on sõlmitud

Töökeskkonna
spetsialist,
kutseõpetajad
Haldusdirektor,
töökodade
juhataja
Haldusdirektor,
juhtõpetajad

20.06.2016

Haldusdirektor

31.12.2015

30.08.2016

31.03.2016

Enesehindamise aruande
koostamine päästeametile

Aastaaruanne on esitatud

Haldusdirektor

31.12.2015

Praktiliseks õppetööks vajalike
seadmete, tarvikute ja materjalide
hankimine
Majutusvõimaluste loomine kooli
õpilastele

Praktilises õppetöös ei
esine varustamisest
tingitud häireid
Kõik soovijad on
majutatud õpilaskodusse

Töökodade
juhataja

30.08.2016

Haldusdirektor

20.06.2016

TEGEVUS(ED)
Personali hindamine läbi
enesehindamise, eneseanalüüsi,
arenguvestluste. Töötajate
kompetentside ja
koolitusvajaduste väljaselgitamine

INDIKAATOR
Enesehindamine ja
arenguvestlused on läbi
viidud ja
dokumenteeritud.

VASTUTAJA
Direktor,
õppedirektor

TÄHTAEG
20.06.2016
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Sisekoolituste ja
metoodikapäevade korraldamine
Õpetajate osalemine erialastel või
pedagoogilistel
täienduskoolitustel.
Õpetajate stažeerimine ettevõtetes

Sisekoolituste korraldamine
töötajate digipädevuse tõstmiseks
Õpetajate nõustamine e-õppe
materjalide ning e-kursuste
väljatöötamiseks ja
rakendamiseks
Õpetajate ja teiste kooli töötajate
osalemine välisprojektides
Võimaluste pakkumine töötajate
enesearenguks ja
sporditegevuseks. Ühisürituste
korraldamine töötajatele
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Korraldatud vähemalt 4
sisekoolitust ja 2
metoodikapäeva
Koolitusplaani täitmine

Direktor,
õppedirektor

20.06.2016

Õpetajad,
juhtõpetajad,
õppedirektor
Õpetajad,
juhtõpetajad,
õppedirektor
Infojuht,
õppedirektor

20.06.2016

Koostatakse vähemalt 1
näidis e-õppe kursus

Infojuht

30.04.2016

Välisprojektides on
kaasatud vähemalt 10
TEK töötajat
Korraldatud on vähemalt
3 ühisüritust kogu kooli
töötajaskonnale

Arendusdirektor

30.08.2016

Direktor,
kommunikatsioonijuht

30.08.2016

Stažeerimisel on
osalenud vähemalt 6
õpetajat
Toimunud on vähemalt 2
sisekoolitust

20.06.2016

20.06.2016

