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Liis Rüü töö analüüs juhtõpetajana

Liis Rüü juhib alates 2017. aasta septembrist Haapsalu Kutsehariduskeskuse struktuuri kohaselt
üldõpingute osakonna tööd juhtõpetajana. Tema eestvedamisel koostavad üldõpingute õpetajad 
igaks õppeaastaks kooli arengukavast lähtuvalt tegevus- ja koolituskava ning juhtõpetajana 
tagab Liis Rüü nende tegevuste elluviimise. Tema koordineerimisel toimuvad igal õppeaastal 
teemapäevad (emakeelepäev, reaalainete päev, keskkonnapäev, Euroopa keelte nädal jms), mis 
toetavad üldõpingute õpet. 

Organisaatorina on Liis Rüü võimekas ja iseseisev, ta saab ametijuhendi järgsete ülesannetega 
suurepäraselt hakkama, teeb koostööd üldõpingute ja kooli ürituste korraldamisel teiste 
kolleegidega (õpetajad, õppejuht, õppedirektor, rühmajuhendajad). Liis valmistab ette ning viib
läbi regulaarselt üldõpingute õpetajate töökoosolekuid ning korraldab koolis üldõpingute 
õpetajate vahel info liikumise, kasutades selleks üldõpingute meililisti ja teisi infokanaleid. Ta 
kooskõlastab üldõpingute õpetajate koolitused ning kinnitab lähetused. 

Õpetaja Liis Rüü osaleb üldõpingute teemalistel aruteludel juhtkonnas, juhtkonna 
arenguseminaridel 2 korda õppeaastas ning iga kuu kooli nõukogu töös. Ta on eestvedajaks 
üldõpingute õpetajate värbamise protsessis ning planeerib koostöös õppejuhiga üldõpingute 
õpetajate töökoormused. Liis Rüü on juhina algatusvõimeline ja konstruktiivne: tema 
ettepanekul sai parendatud üldõpingute juhtõpetaja ametijuhendit muutunud tööülesannetest 
lähtuvalt. 

Täiendava keeleõppe projekti tegevuste elluviimisel on Liis Rüül olnud tegevuste 
väljatöötamisel ja projekti tegevuste koordineerimisel kandev roll, mille täitmisel on ta 
näidanud iseseisva organisaatori võimeid. Juhi ja õpetajana lähtub Liis kooli väärtustest: ta on 
orienteeritud koostööle, on avatud suhtleja, hooliv ning märkab nii kolleege kui õpilasi. Ta 
täidab kohusetundlikult talle usaldatud ülesandeid, on täpne ja järjepidev, küsib vajadusel nõu 
ning teeb asjakohaseid ettepanekuid töö parendamiseks.

Liis on õpihimuline, arendades järjepidevalt oma pedagoogilisi pädevusi. Ta innustamisel ja 
eeskujul osalevad üldõpingute õpetajad digipädevuste arendamise koolitustsüklil käesoleval 
õppeaastal. 

Ehitajate tee 3 Reg nr 70003796 kool@hkhk.edu.ee
Uuemõisa alevik Telefon 666 1740 www.hkhk.edu.ee
90401 Haapsalu



Liis osaleb aktiivselt ka kooli rahvusvahelises projektitegevuses nii õpilaste saatjana NordPlus 
Junior kui ka Erasmus+ õpirändel. Käesoleval õppeaastal on Liis Rüü rahvusvahelise 
arendusprojekti Erasmus+ K2 Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning (RED)
projektikohtumiste sisutegevuste koordinaatoriks. 

Toetan Liis Rüüle vanemõpetaja kutse omistamist.
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