
Narva Täiskasvanute Kool 

2023. jaanuari tegevusplaan 

 

Nädal Sündmujsed Kuupäev Koht Vastutav 

02.01.2023 

06.01.2023 

1. 2026 Arengukava koostamine , 

töörühmade koostöö 

2.C-klasside õpetajate koosolek 

4.Huvitegevus, koosolek 

3. 9.klassi õpetajate koosolek 

4.10.E klassi õpetajate koosolek  

5.Tugispetsialistide koosolek 

6.Õpetajate koosolek 

7.Koolijuhtide koosolek 

8.Õpilaste avaldused riigieksamitele 

registreerimiseks 

9. Õpilaste alamregistri kinnitamine 

04.01.2023 

09.00,10.00 

04.01.2023, 14.00 

04.01.2023, 12.00 

05.01.2023, 10.00 

05.01.2023, 14.00 

05.01.2023 

05.01.2023, 11.00 

06.01.2023, 10.00 

kuni 20.01.2023 

 

05.-10.01.2023 

NTK 

 

 

õppealjuhataja 

õpetajad 

klassijuhatajad 

 

 

 

 

 

juhtkond 

klassijuhatajad 

õppealajuhataja 

juhtkond 

09.01.2023-

13.01.2023 

1. Ekooli, tundide, õpetajate töökavade 

kontroll,õpiedukuse kontroll 

2.Tundide külastamise järelevalve 

õpilaste kohta 

3.Tugispetsialistide koosolek 

4.Õpetajate koosolek 

5.Arenguvestlused õpetajatega 

6.Õpilaste avaldused riigieksamitele 

registreerimiseks 

7.HTM seminar 

8. On kool registreerinud EISis õpilased 

eesti keele teise keelena eksamile 

eelnevale eeltestile 

9.Linna viktoriini ettevalmistamine 

kuu jooksul 

 

kuu jooksul 

 

09.01.2023 

13.01.2023 

kuu jooksul 

kuni 20.01.2023 

 

11.01.2022 

kuni 09.01.2023 

 

 

13.01.2023 

NTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 

NTK 

õppealajuhataja 

õpetajad 

klassijuhatajad 

 

tugispetsialistid 

juhtkond 

juhtkond 

klassijuhatajad 

õppealajuhataja 

juhtkond 

juhtkond 

 

 

A.Tikerpe, õpetajad 

16.01.2023- 

20.01.2023 

1.Tugispetsialistide koosolek 

2. Õpetajate töökoosolek 

3. Ekooli, tundide, õpetajate töökavade 

kontroll, õpiedukuse kontroll 

4. Tundide külastamise järelevalve 

õpilaste kohta 

5.Arenguvestlused õpetajatega 

6.Õpilaste avaldused riigieksamitele 

registreerimiseks 

7.On õpilased esitanud võõrkeele eksami 

asendamiseks rahvusvaheliseeksami 

tunnistuse. 

16.01.2023 

20.01.2023 

kuu jooksul 

 

kuu jooksul 

 

kuu jooksul 

kuni 20.01.2023 

 

kuni 20.01.2023 

NTK 

 

 

 

 

 

tugispetsialistid 

juhtkond 

õppealajuhataja 

 

klassijuhatajad 

 

juhtkond 

klassijuhatajad 

õppealajuhataja 

klassijuhatajad 

juhtkond 

23.01.2023- 

31.01.2023 

1.Tugispetsialistide koosolek 

2. Õpetajate töökoosolek 

3. Ekooli, tundide, õpetajate töökavade 

kontroll, õpiedukuse kontroll 

4. Tundide külastamise järelevalve 

õpilaste kohta 

5.Arenguvestlused õpetajatega 

6.Täiendkoolitus "Tõejärgse ajastu 

väljakutsed 

loodusteadusharidusele"  

7. Õppeasutuse alamregistri kinnitamine 

8. On õpilased esitanud võõrkeele 

eksami asendamiseks 

rahvusvaheliseeksami tunnistuse 

9. Riigieksamitele registreerunute 

kontroll EISis. 

Riigieksamitele registreerunute arvu 

andmete esitamine Kultuuriosakonda  e-

posti aadressile 

(Irina.Tabakova@narva.ee) 

10. On kool esitanud EISis taotluse 

õpilas(t)e eritingimustel 

eksamineerimiseks. 

11. Pidu,10.klassi õpilaste pühendamine 

23.01,30.01.2023 

27.01.2023 

kuu jooksul 

 

kuu jooksul 

 

kuu jooksul 

 

 

27.01.-28.01.2023 

20.-25.01.2023 

kuni 20.01.2023 

 

 

kuni 30.01.2023 

 

 

 

 

 

kuni 30.01.2023 

 

 

25.01.2023 

NTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 

 

tugispetsialistid 

juhtkond 

õppealajuhataja 

 

klassijuhatajad 

 

juhtkond 

 

 

B.Belõi,L.Eller 

juhtkond 

klassijuhatajad 

juhtkond 

 

klassijuhatajad 

juhtkond 

 

 

 

 

juhtkond 

 

 

klassijuhatajad 

Jaanuar 1.Uurimistööde täitmise protsess 

2.HARNO koolitused 

3.2023-2026 Arengukava koostamine  

4. Arengukava (2019.-2022.) täitmise 

aruande koostamine 

5.Eesti keele C1-taseme kursused 

6.Kooli kodulehe uuendamine 

kuu jooksul 

 

 

 

 

 

NTK 

 

 

 

 

juhtkond,õpetajad 

õpetajad 

juhtkond, õpetajad 

juhtkond,õpetajad 

 

õpetajad 

infojuht 

mailto:Irina.Tabakova@narva.ee

