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Organisatsiooni definitsioone on palju, erinevate autorite tõlgendustest võib kõigis neis leida 

ühise märksõna, milleks on eesmärk. Toon siin välja ühe definitsiooni: organisatsioon on 

kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud 

ühendus. (Üksvärav, 2004:15) Niisiis võib öelda, et kooli kui organisatsiooni iseloomustab 

sihipärane tegevus ühiste eesmärkide nimel. 

 

Iga kool on oma enda nägu. Vastavalt Torokoffile (2003) saab tõmmata paralleeli inimese elu 

ja organisatsiooni vahele, nii nagu inimesel on oma iseloom, mis muudab ta eriliseks ja 

eristab teda teistest, on ka koolil oma miski, mis teeb ta teistest erinevaks. Seda miskit 

nimetab autor kooli organisatsioonikultuuriks.  

 

Organisatsioonikultuuri definitsioonina toob autor välja- so väärtuste, normide, hoiakute ja 

põhimõtete kogum, millest kool oma igapäevases tegevuses lähtub. Torokoff (2003) toob 

välja, et kõigis organsatsioonides toimivad kahesugused suhted: kultuurisuhted ja 

ratsionaalsed suhted: 

- Kultuurisuhted kirjeldavad ühiseid eesmärke, väärtusi, traditsioone ja ajalugu, mis 

loovad eeldused koostööks ning on vajalikud kokkukuuluvustunde saavutamiseks; 

- Ratsionaalsed suhted määratlevad täpsed reeglid käitumiseks, piiritlevad rollid, 

funktsioonid ja karistused. 

Kahe suhte kombinatsiooni tulemusena moodustub koolis omanäoline koostöökultuur. Siin 

võib paralleeli tõmmata ka Georg Homani sotsiaalse mudeliga, mis kirjeldab koostegevust 

grupis ja ametlikke – mitteametlikke tegevusi organisatsioonis. Mudelis on kolm tasandit: 

- Tegevused, mis on verbaalsed või mitteverbaalsed toimingud, mida grupiliikmed 

sooritavad; 

- Koostegevused, mis hõlmavad isikutevahelist informatsioonivahetust ja suhtlemist; 

- Tunded, mis avalduvad hoiakutes, tõekspidamistes ja väärtushinnangutes.  
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Tasanditel on kohustuslik ja tegelik avaldumisvorm. Kohustuslikuks saab nimetada seda, 

mida organisatsioon ametlikult oma liikmetelt nõuab (reeglid, funktsioonid) ja nähtavaks 

(tegelikuks) saavad need organisatsiooni liikmete igapäevastes tegevustes. (Vadi, 2001:240) 

 

Vastavalt Torokoffile (2003) toimub koostöö koolis põhiliselt: 

- Õpetaja ja õpilase vahel; 

- Õpetaja ja õpetaja vahel; 

- Õpetaja ja lapsevanema vahel; 

- Õpetaja ja juhtkonna vahel; 

- Õpetaja – õpilase – lapsevanema vahel. 

 

Koostöö on efektiivsem kui koolipere vahel valitsevad usalduslikud suhted, üksteisega 

arvestatakse  ja on olemas nö „meie“ kooli tunne.  „Meie tunne“ tekib traditsioonidest, ühiste 

ettevõtmiste tulemusel, see hoiab gruppi koos ja on oluline organisatsioonis, sest aitab siduda 

erinevaid inimesi ühtseks tervikuks. (Vadi, 2001:226) 

 

Läbivate teemade kontekstis on koostöö oluline kõigi eelpool nimetatud osapoolte vahel. 

Ühelt poolt tuleb käsk juhtkonna poolt, teisalt on juhtkond oluliseks koostööpartneriks ideede 

elluviimisel. Õpetajate omavaheline koostöö ja õpilaste, lapsevanemate mõtted panevad aluse 

tegevuse sisule laiemalt. Kõik osapooled on vajalikud koostööl põhineva tegevuse 

elluviimisel.  

 

Koostööd soodustavad näiteks erinevad koosolekud (õppenõukogud; töökoosolekud; 

ainesektsioonide omavahelised koosolekud; töögruppide kogunemised jmt), ühisüritused 

(koolitused; tähtpäevade tähistamised; väljasõidud), kindlasti on oluline ka igapäevane 

suhtlemine, sh informatsiooni edastamine ja kogemuste vahetamine, et oldaks asutuses 

toimuvaga kursis. 

 

Koolil on mitmeid alusdokumente, millest lähtuvalt igapäevaselt toimetatakse, näiteks 

arengukava, põhimäärus, kooli õppekava. Reeglina on need dokumendid koostatud pikema 

aja peale ning nendest lähtuvalt koostavad koolid lühemaajalised rakendusplaanid. Ühe 

kohustusliku rakendusplaanina võib välja tuua kooli üldtööplaani. Vastavalt haridusministri 

25.08.2010.a määrusele nr 52 Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides 

esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord § 4, on  üldtööplaan 
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koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli 

arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.  

Nõuded üldtööplaani vormistamisele ja täitmisele on ära toodud sama määruse § 5, kus 

öeldakse, et üldtööplaan vormistatakse alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas 

alapunktis määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.  Täitmise kindlustajana 

tuuakse välja kooli direktor ja samuti on ette nähtud, et üldtööplaani säilitatakse kolm aastat.  

 

Eelnevat kokku võttes võib öelda, et üldtööplaani aluseks on kooli arengukava, õppeaasta 

üldeesmärgid ning eelmise aasta töö kokkuvõte. Üldtööplaan ei ole ürituste plaan, kuhu on 

kirja pandud kõik üritused, mis ühe õppeaasta jooksul toimuvad.  Selline ürituste plaan võiks 

olla koolil lisaks üldtööplaanile, kuid võrdusmärki nende kahe dokumendi vahele ei saa 

tõmmata. Üldtööplaan on pigem arendusplaan, mis aitab ellu viia arengukavas välja toodud 

eesmärke. (Salumaa, 2007) Vastavalt Salumaa jt (2007), on üldtööplaan kooli arengukava ühe 

aasta rakendusplaan,  kus on arvestatud eelmise õppeaasta töö kokkuvõttest tulenevaid 

arengukava korrigeerimise vajadusi. 

 

Eelpool ära toodud määrus ei anna koolidele ette üldtööplaani kindlat vormi ja seetõttu 

peavad koolid ise koostama üldtööplaani, mis oleks arusaadav erinevatele huvigruppidele. 

Salumaa jt (2007) soovitavad üldtööplaani esitada tabeli kujul kasutades järgmisi 

põhimõtteid: 

- Üldtööplaan peab olema ülevaatlik, kajastades kooliarendamisega seotud tegevusi; 

- Üldtööplaani peab olema lihtne kasutada; 

- Üldtööplaan peab määratlema selgelt vastutajad, et kooli töötajad saaksid aru, kes, 

mida ja millal peab tegema; 

- Üldtööplaan peab olema praktilise suunitlusega st võimaldama kõikidel 

organisatsiooni liikmetel järgmise tasandi tööplaane teha; 

- Üldtööplaani struktuur peab võimaldama teostada üldtööplaanis kavandatu seiret.  

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (2010) tuleb üldtööplaani kui kooli õppe- ja 

kasvatusalast kohustuslikku dokumenti pidada kas paberil või elektrooniliselt.  
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Näide: Üldtööplaani aastatabel (Salumaa jt, 2007) 
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Üldtööplaan koostatakse kolmeaastase arengukava ühe aasta põhjal, kus planeeritavad 

tegevused jagatakse konkreetsemateks ülesanneteks. Iga ülesande juures tuuakse välja 

vastutaja ja ülesande sooritamiseks kaasatud inimesed. Kooli üldtööplaan on aluseks ürituste 

plaani ja kooli töötajate sh. klassijuhatajate tööplaanide koostamiseks.  

Samasuguse tabeli kujul on mõttekas koostada ka nt. aasta ürituste plaan ja nii aineõpetajate 

kui ka klassijuhatajate tööplaanid, mis sisaldaksid ka konkreetseid kuupäevi. Lisada võiks 

lahtri, kus selgitatakse plaanitavate tegevuste valdkondi – nt. millist aasta prioriteeti/eesmärki 

aitab konkreetne tegevus ellu viia. Seeläbi on kooli eesmärgid kõigil õpetajatel alati silme all.  

Vaadates koolide kodulehekülgi, siis paljudel on üleval üldtööplaan väga põhjaliku tabelina, 

mõningates koolides on väljas ürituste plaan, millele eelnevad lühidalt sõnastatud aasta 

prioriteetsed tegevused, eesmärgid. Ilmselt kasutatakse just sellist vormi, mis tundub 

konkreetsele koolile sobivaim. Tavapärasele kooli kodulehe külastajale on kergem haarata 

lühemat ja konkreetsemat dokumenti, nt. sellist plaani, kus on ära toodud kooli aasta 

prioriteedid ja sellele järgneb ürituste plaan.  

Üldtööplaani koostamise mõte on pöörata tähelepanu arengukavast ja igapäevasest koolielust 

ilmnenud probleemsetele valdkondadele. Juhtkonna poolt sõnastatakse need aasta 

prioriteetidena või eesmärkidena, kaasates arutellu ka kooli personali. Oluline on, et 

prioriteedid/eesmärgid oleksid arusaadavad, mõistetavad  kõikidele koolipereliikmetele ja nad 

aktsepteeriksid neid. Aastaprioriteedid/eesmärgid peaksid kajastuma ka üldtööplaanist 

lähtuvalt õpetajate isiklikes tööplaanides. See annab kindluse, et kõik on aasta prioriteetidest 

teadlikud ning lähtuvad oma tegevustes neist. Sageli jäävad aasta prioriteedid ja eesmärgid 

juhtkonna tasemele ja kooli personal ei ole nendega kursis.  
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Paremaid tulemusi saavutatakse siis, kui asutuse eesmärgid on kooskõlas selle liikmete 

vajaduste, hoiakute ja väärtushinnangutega, sest siis teevad organisatsiooni liikmed suuremaid 

pingutusi organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. (Vadi, 2001:60) Üldtööplaani 

koostamisel on oluline kaasata sellesse kooli personal. Ülesannete jagamine ja arutelu 

soodustavad koostöötegemist ja annavad personalile võimaluse kaasa rääkida nende jaoks 

olulistes küsimustes. Siinjuures on oluline, et juhtkond tunneks personaliliikmeid, nende 

oskusi, huvisid jmt, mis annavad eelduse kaasata neid just nende teemade juures, mis on 

olulised ka neile endile. 

Üldtööplaani saab võtta ainevaldkonna õpetajate koostöösoodustajana kuna reeglina panevad 

ühe või lähedase aine õpetajad paika oma ainesektsiooni aastaplaani võttes arvesse kooli 

aastaprioriteete ja eesmärke, mis on sõnastatud üldtööplaanis. See annab õpetajale võimaluse 

avaldada oma arvamust ja tunda end osalisena. Lisaks õpetajale endale võidab sellest kogu 

organisatsioon tervikuna, sest nii luuakse kokkukuuluvustunnet ehk „meie“ kooli tunnet, kus 

kõigi arvamus on oluline. Koostööst võivad sündida head mõtted ja ideed, mis on kasulikud 

nii üksikisiku eesmärkide realiseerimiseks kui ka kogu organisatsioonile kui tervikule. 

Üldtööplaani võib nimetada ka aineteüleseks, kuna see ühendab mitmeid aineid. Ühest 

prioriteedist lähtuvalt planeeritakse teema sisse ka õppetegevusse. Samuti võib teha ühe teema 

raames koostööd ainete vahel – ühiseid õppekäike; loovprojekte vmt.  

Kooli organisatsioonikultuuris on olulised ühised väärtused ja sarnased hoiakud, mida 

personal tunnistab ja üldtööplaan saab olla ühiste väärtuste kujundaja oma sõnastatud 

prioriteetide ja eesmärkidega. Siinjuures on oluline roll ka juhtkonnal, kes peab jälgima 

plaanis ettenähtud tegevuste täitmist. Samuti ka jälgima, et personali isiklikud tööplaanid 

kannaksid neid eesmärke, mis on sõnastatud üldtööplaanis.  

Koostöönäited üldtööplaani koostamiseks: 

- Direktsioon isekeskis otsustab aasta prioriteedid ja tegevuskava, ei kaasa personali 

arutellu; 

- Ainesektsioonid peavad esitama oma nägemuse aasta prioriteetidest lähtuvalt 

arengukavast ja eelmise aasta kokkuvõtetest; 

- Iga õpetaja eraldi esitab oma nägemuse aasta prioriteetidest, tegevustest nende 

täitmiseks; 

- Üldtööplaani tegemisse kaasatakse ka õpilased, lapsevanemad ja hoolekogu; 

- Üldtööplaani kinnitamisele eelneb töökoosolek, kuhu kogu personal on haaratud. 
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Näiteid, kuidas aasta ürituste plaani koostamisel koostööd tehakse: 

- Traditsiooniliste ürituste planeerimisse kaasatakse õpilasi ja õpetajaid (ideede 

genereerijatena, konkreetsete tegevuste elluviijatena, esinejatena jne);    

- Õpilaste, õpetajate, lapsevanemate uuenduslikel ideedel põhinevad ettevõtmised; 

- Koolide aasta ürituste plaanidesse lisatakse ainesektsioonide poolt kohalikud, 

riiklikud, rahvusvahelised ainealased üritused. 

 

Näiteid, kuidas aineõpetajad/klassijuhatajad oma aastaplaani koostamisel koostööd 

teevad: 

- Osalemine erinevates kohalikes/rahvusvahelistes projektides; 

- Mitmete õppeainetega seotud õppekäigud. 
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