
 

 

VAIDA PÕHIKOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2017/2018. ÕA 
Kinnitatud direktori 21.09.2017 käskkirjaga nr 1-2/2 

 

Läbi arutatud ja heaks kiidetud 31.08.2017 ÕN koosolekul protokoll nr 1-5/4  otsus nr 2  

Üldtööplaan täiustub õppeaasta jooksul sh võib muutuda tegevuse aeg. 

 

1. Üldsätted 

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41, 240) § 70 lg 1 §1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevuse alane 

kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, 

milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta 

töö kokkuvõttest. 

Nimetatud määruse § 5 kohaselt üldtööplaan vormistatakse alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse 

ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt tuleb kooli 

üldtööplaanis määrata enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks õppeaastaks. 

Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis kavandada klassi- ja koolivälised liiklusalased 

üritused. Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema 

rolle liikluses. 

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt üldtööplaani täitmise kindlustab kooli direktor ning 

üldtööplaani säilitatakse kolm aastat. Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt 

kinnitada kooli üldtööplaan iga õppeaasta alguseks. 

Eesmärgid: 



Lähtudes Eesti Vabariigi 100. aastapäevast  pöörame rohkem tähelepanu eesti kultuurile ja loodusele 

● tavad, traditsioonid  

● eneseväljendusoskuse arendamine keele ja kunsti kaudu 

● ettevõtlikkus ja kohaliku elu elavdamine 

● austus ja väärikus 

 

 

 

2. Õppeaasta tegevuskava 

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, 

töötajad, kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Eesmärk: (lähtudes üldeesmärgist 

ning õppeaasta eesmärkidest) 

läbivalt õppeaasta 

vältel 

direktor 

õppealajuhataja 

juhatuse liikmed, 

õppenõukogu 

 

Heaolu küsimustiku koostamine, 

läbiviimine, tagasiside andmine ning 

analüüs (sisehindamise juurde kuuluv 

osa), kaasatud õpilased, vanemad, 

personal. 

märts - aprill 2018 direktor õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

 

Üldtööplaani koostamine august 2017 direktor,  

õppealajuhataja, 

huvijuht 

pedagoogiline personal, 

töötajad 

 

Tunniplaani koostamine august 2017, 2018 õppealajuhataja   

Eelarve koostamine koostamine ja 

kaitsmine august-

september 2017, 

direktor õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

IT-juht 

 



ettepanekud uue 

eelarve 

(planeerimine) 

2018/2019 tarvis 

2018 aprill-mai 

raamatukogu juhataja 

huvijuht 

Juhtkonna nõupidamiste ja 

õpetajatele infotundide läbiviimine 

regulaarselt, iga 

nädal 

direktor 

õppealajuhataja 

Juhtkonna liikmed  

Õppenõukogu koosolekute 

läbiviimine 

vähemalt 2 – 3 

korda õppeaasta 

jooksul ja 

vastavalt 

vajadusele.  

direktor 

õppealajuhataja 

pedagoogiline personal, 

tugispetsialistid, 

vajadusel huvijuht, 

õpilase vanemad.   

 

Õpetajate täienduskoolitus läbivalt õppeaasta 

vältel 

direktor,  

õppealajuhataja 

  

Õppeaasta kokkuvõte ja analüüs august  õppealajuhataja   

 

2. PERSONALIJUHTIMINE 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, 

kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Õpetaja toetamine ja töökogemuse 

jagamine 

läbivalt õppeaasta 

vältel 

õppealajuhataja Pedagoogiline personal  

Töökoosolekud (terve personal) 31.08.august  

___ detsember 

___ mai 

direktor õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

 

Juhtkonna koosolekud iga nädal juhtkonnaliikmed: 

direktor 

sekretär 

sotsiaalpedagoog 

 



õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

IT-juht 

huvijuht 

HEVKO 

 

Iganädalane   infotund õpetajatele, 

tugispetsialistidele, ringijuhtidele, 

klassijuhatajatele 

teisipäeviti 07.50 direktor, 

õppealajuhataj, 

majandusjuhataja 

pedagoogiline personal, 

vajadusel muu personal 

 

Personalivajaduse hindamine august-september direktor majandusjuhataja  

Arenguvestlused aprill– juuni direktor majandusjuhataja, 

õppealajuhataja 

 

Töötajate motiveerimine, üldine 

arendamine: õpetajate päev, 

jõuluvaheaja täienduskoolitus, 

õpetajatele kultuurireisi (koolituse) 

korraldamine 

oktoober, 

detsember, juuni  

direktor 

õppealajuhataja 

 

huvijuht  

Personali arvutialane nõustamine vajadusel IT spetsialist    

Personali  koolituste planeerimine 

ja analüüs (koolituskava alusel) 

läbivalt terve 

aasta jooksul 

direktor õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

 

Tuleohutusalane koolitus oktoober  2017     

Koolitusalane tegevus õpetajatele aastaringselt, 

koolituskava 

2017/2018 

järgselt 

direktor  juhtkond  

 

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Tegevus aeg  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, kokkuvõte, analüüs, 



kaasvastutajad kommentaarid 

1. klassi lastevanemate infotund mai, august 1. kl klassijuhataja   

Õpilasesinduse töö juhendamine ja 

koostöö 

läbivalt 

õppeaasta 

vältel 

huvijuht, direktor   

Õpetajate päeva tähistamine (Rae 

vallavalitsuse üritus) 

05.oktoober 

2017 

toimumiskoht 

täpsustamisel 

Teavitus töö 

direktor, vastutajad 

Rae Vallavalitsus 

pedagoogiline personal  

Koolilehe väljaandmine 4 korda 

õppeaastas 

eesti keele õpetajad 

huvijuht 

ajalehe toimetus  

Regulaarse info edastamine õpilaste 

blogis ja stendil 

läbivalt 

õppeaasta 

vältel 

huvijuht   

Kooli kodulehel koolielu kajastava 

info uuendamine 

läbivalt 

õppeaasta 

vältel 

huvijuht, IT-juht   

Info edastamine Rae Sõnumitele 

kooli tegemistest 

vastavalt 

vajadusele 

huvijuht, 

õppealajuhataja 

  

Lastevanemate üldkoosoleku 

korraldamine, klassikoosolekud 

12.okt 

kell 18.00 

direktor  klassijuhatajad, 

õppealajuhataja 

 

Kooli hoolekogu töös osalemine vastavalt 

kavandatule 

hoolekogu liige –

õpetaja, 

õpilasesinduse 

esindaja 

  

Haridustöötajate ettevõtlikuse 26.-27.veebruar karjääri-   



laager koordinaator, 

huvijuht 

Haridustöötajate 

ettevõtlikkuskonverents Järveküla 

koolis 

24.aprill pedagoogiline 

personal, huvijuht, 

ringijuhid 

  

Vastuvõtt Vaida Lasteaiast 

koolitulevatele lastele 

mai  õppealajuhataja,  

1. klassi õpetaja 

  

Vaida küla tegemiste toetamine 

(esinemised) 

vajadusel huvijuht   

Jüriöö jooksul osalemine aprill kehalise kasvatuse  

õpetaja 

  

Koostöö edendamine Vaida 

raamatukoguga  

läbivalt 

õppeaasta 

vältel 

õppealajuhataja, 

õpetajad 

  

Koostöö kooli vilistlastega: Vaida 

kooli aastapäeva tähistamine  

jaanuar huvijuht, kehal. 

kasvat. õpetaja 

kogu koolipere  

Rae valla Klunkeril osalemine mai huvijuht 

muusikaõpetaja 

  

Karjäärinõustamine Rajaleidja 

vahendusel 

november, 

veebruar, märts 

karjääri- 

koordinaator 

klassijuhatajad  

Huvigruppide kaasamine koolielu 

traditsioonilistele üritustele 

september - 

august 

direktor, huvijuht, 

õppealajuhataja 

  

 

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, 

kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 



Kooli eelarve koostamine, eelarve 

täitmise seire 

august- 

september 

direktor 

  

majandusjuhataja, IT-juht, 

õppealajuhataja, 

raamatukogu juhataja, 

huvijuht 

 

Uue eelarve 2018/2019 planeerimine aprill-mai direktor majandusjuhataja, IT-juht, 

õppealajuhataja, 

raamatukogu juhataja, 

huvijuht 

 

Õpikeskkonna ümberkorraldamine 

algavaks õppeaastaks 

august - 

september 

direktor, 

majandusjuhataja 

juhtkond, ümberkolimisel 

kogu personal 

 

Koolimööbli uuendamine, 

remonditööd 

august, 

september, 

vajadusel 

jooksvalt 

direktor, 

majandusjuhataja 

remonditööline  

Säästliku majandamise ja 

keskkonnahoiu propageerimine 

läbivalt majandusjuhataja   

Remonditööde vajaduse analüüs, 

planeerimine, ettepanekud 

aprill-mai majandusjuhataja   

Köögiinventari ülevaatamine, uued 

lepingud ja tellimused 

augusti lõpp majandusjuhataja 

kokk 

köögipersonal  

 

5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, 

kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Igale õpilasele arenguks vajaliku 

eakohase, turvalise, positiivselt 

läbivalt õppeaasta 

vältel 

direktor   



mõjuva ning arendava õppe- ja 

kasvukeskkonna loomine 

Pikapäevarühma 

komplekteerimine 

sept klassijuhatajad, 

pikapäevarühma 

õpetajad 

  

Õpiabirühma töölerakendamine  sept direktor eripedagoog  

Ainepäevade, -nädalate 

korraldamine ja läbiviimine 

sept -mai huvijuht 

aineõp-d  

  

HEV õpilaste õpiabi vajaduste 

väljaselgitamine  

sept HEV koordineerija 

eripedagoog 

klassijuhataja 

õppealajuhataja  

HEV õpilastele tugimeetmete 

rakendamine 

okt õppealajuhataja 

HEV koordineerija 

eripedagoog 

sotsiaalpedagoog 

 

Andekate õpilaste 

arenguvõimalused aine- ja 

huvitegevuse kaudu 

läbivalt õppeaasta 

vältel 

huvijuht, HEV 

koordineerija 

aineõpetajad 

ringijuhid 

 

Piirkondlikest ja üleriigilistest 

võistlustest, olümpiaadidest 

osavõtt 

sept - mai aineõpetajad   

Õppekirjanduse tellimine okt raamatukogujuht   aineõpetajad  

Terviseedenduse projektides 

osalemine 

läbivalt õppeaasta 

vältel 

klassijuhatajad   

Tasemetööde läbiviimine apr - mai Õppealajuhataja 

aineõpetajad 

  

Kunstinäituste ja -projektide 

juhendamine 

sept - mai kunstiõpetaja   



Õpilaste ja klasside pildistamine apr - mai huvijuht   

Põhikooli lõpueksamite 

korraldamine 

juuni õppealajuhataja   

HEV õpilaste toetamise 

kokkuvõte 

juuni HEV koordineerija   

Õpilaste tunnustamine  sept - juuni direktor, huvijuht klassijuhatajad  

Kooli maakondlikul tasandil 

esindanud õpilaste ja nende 

juhendajate tulemuspõhine 

tunnustamine  

sept - juuni direktor   

 September    

Kooliaasta avaaktus 

(toimub kooli õuel), 

 järgneb aabitsatseremoonia 

 1. ja 9. klassile söögisaalis 

Reede, 1. sept 

 kell 10. 00. 

huvijuht, 

õppealajuhataja 

9. klass, 

klassijuhatajad 

 

 

 

“Sügise sünnipäev” - fotonäitus  Näitus on üleval 

septembri lõpust  

oktoobri lõpuni 

huvijuht    

 Oktoober    

Leivanädal Esm., 2. -reede, 6. 

okt 9. oktoober 

huvijuht klassijuhatajad, 

köögipersonal 

 

Õpetajate päev 

(korraldab 9. klass) 

Neljap., 5. okt. huvijuht, 

9. klass 

  

Kooli juurdeehituse II etapi 

pidulik avamine 

Esm., 9. . okt juhtkond Erinevad ülesanded, 

millesse kaasatud koolipere 

 

Rahvastepallivõistlus 1. -5. Esm., 9. -reede, 13. kehalise kasvatuse sporditöö organisaator  



klassile oktoober õpetaja huvijuht 

Ettelugemispäeva lugemistund  

“Pildikesi koolielust” 

Reede, 20. okt 

 kell 12. 15 

huvijuht eesti keele õpetajad  

Sügisdisco Reede, 20. okt  

kell 18. 00- 21. 00 

huvijuht õpilasesindus  

Tantsuringi “Hoop-Side” 

 10. sünnipäev 

laupäev, 21.- 

pühapäev, 22. okt 

tantsuringi 

juhendaja 

huvijuht  

“Eesti Vabariik 100- tuntud eesti 

inimene” - algab  näituse 

ettevalmistamine; näituse 

avamine veebruaris 2018 

oktoober huvijuht kaasatud kogu koolipere  

Grupitegevus/infoloeng: Valikud 
peale põhikooli - 9. klass 

oktoober karjäärikoordinaator   

Töötukassa tööturgu tutvustav 
töötuba 8. klassile  

oktoober karjäärikoordinaator   

 November    

Filmiöö 5. -9. klassile Reede, 17. nov kell 

17. 00- laup., 18. 

nov kell 11. 00 

huvijuht  

 

  

Hingedepäeva hommik Neljap , 2. nov huvijuht 

 

  

Mardipäeva tähistamine 

(korraldab 5. klass) 

Neljap 9./ 

reede, 10. nov 

huvijuht 5. klassi klassijuhataja  

Külla tuleb lasteteater 

“Lepatriinu” lavastusega “Eile, 

täna, homme”, 1. -4. klassile 

Teisip., 14. nov 

 kell 9. 00 

huvijuht 1. - 4. klassi 

klassijuhatajad 

 



pilet 2. 50 

Kadripäeva tähistamine 

(korraldab 2. klass) 

Reede, 24. nov huvijuht 2. klassi klassijuhataja  

Ülekooliline õpilastööde näitus 

“Mina jään” kunstiõpetuse, 

tööõpetuse  tundides valminud 

töödest 

Esm., 27.nov - 

detsembri lõpp 

kunstiõpetaja 

 

 

huvijuht  

 

Teemanädal “Kunst” Esm., 27.nov -reede 

1. dets 

kunstiõpetaja 

huvijuht 

  

Individuaalsed nõustamised  
karjäärinduse teemadel - 9.klass 

november karjäärikoordinaator   

Grupitegevus: Sissejuhatus 
karjääriteemadesse - 7.klass 

november karjäärikoordinaator   

 Detsember    

Jõulurahu  Esm., 4. dets direktor, 

huvijuht 

  

Mängude päev 

(korraldab 1. klass) 

Esm, 11. - 

reede, 15. dets 

huvijuht 1. klassi klassijuhataja  

Jõulukontsert, 

 klasside etteasted jõuluvanale 

 detsember huvijuht, 

muusikaõpetaja,  

kunstiõpetaja 

klassijuhatajad  

Uisupäev detsember huvijuht, kl-

juhatajad  

  

 Jaanuar    

2. poolaasta teatrikülastused 

(1. -3. klass, 4. -6. klass,  

7. -9. klass) 

jaan- mai huvijuht, 

klassijuhatajad 

  



Kontsert sarjast “Koolikontsert 

2017/2018” 

jaan-mai huvijuht muusikaõpetaja  

Lavastuslikud etteasted  

vahetundides (5. -8. klassi  

inimeseõpetuse tundides läbitud 

teemadel põhjal) 

jaan - aprill inimeseõpetuse 

õpetaja 

huvijuht  

Kooli 155. sünnipäev - 

projektipäev 

Esm., 15. jaan huvijuht 

 

muusikaõpetaja 

kunstiõpetaja 

klassijuhatajad 

õpilasesindus 

 

 Filmiöö jaanuar huvijuht   

Stiilipäev 

(korraldab 7. klass) 

jaanuar huvijuht 7. klassi klassijuhataja  

Grupitegevus/infoloeng:  Kooli 
kandideerimise ettevalmistus - 
9.klass 

jaanuar karjäärikoordinaator   

 Veebruar    

Kirjandusliku 

omaloominguvõistluse  

„VAIDA KRIHVEL“ teema “Minu 

Vaida kool” väljakuulutamine 

1. veebruar, 

tähtaeg 5. 

märts 

eesti k õpetajad huvijuht  

Rae valla koolide kabevõistlus 

“VAIDA KABEÄSS” 

Neljap. 8. veebr. 

kell 12. 00 

sporditöö 

organisaator 

kehalise kasvatuse õpetaja  

Õpilaspäeviku kaanekujunduse 

konkurss 

tähtaeg 23. 

veebruar 

   

Vastlapäeva tähistamine Teisip., 13. veebr huvijuht 3. klassi klassijuhataja  



(korraldab 3. klass) 

Sõbrapäeva tähistamine 

(korraldab 4. klass) 

Kolmap., 14. veebr huvijuht 4. klassi klassijuhataja  

“VAIDA KOOLI PLAYBOX “ 

(Eesti artistid) 

Reede, 16.  veebr 

kell 18. 30 

huvijuht õpilasesindus  

Eesti Vabariigi aastapäeva 

tähistamine: väljapanek Eestiga 

seotud tuntud  inimestest, 

kontsert-aktus 

19. - 23. veebr kl-juhatajad, 

huvijuht 

ajalooõpetaja 

muusikaõpetaja 

 

  

Individuaalsed „rollimängud“ - 
 9. klass 

veebruar karjäärikoordinaator   

 Märts    

Keeltepäevad:  

Vene keele päev 

Inglise keele päev 

 

 

märts 

 

vene keele õpetaja 

inglise keele õpetaja 

huvijuht  

Emakeelepäev 

„VAIDA KRIHVEL“ tulemused 

 

Kolm., 14. märts eesti keele õpetajad 

 

 

huvijuht  

“Tere kevad!” 

(korraldab 6. klass) 

 

Teisip., 20. märts huvijuht 6. klassi klassijuhataja  

Teatriõhtu: esinevad näiteringid 

 

 Neljap., 29. märts 

kell 18. 30 

huvijuht   



Grupitegevus:  Mis on karjäär? 
(2x 45 minutit) - 8.klass 

märts karjäärikoordinaator   

Lastekirjanduse päev Esm., 2. aprill huvijuht 

 

raamatukogu  

Kunstiprojekt “Tekstiil” 

 (rahvuslik motiiv )  - 

etenduskunsti lavastused 

vahetundides 

aprill - mai kunstiõpetaja huvijuht  

Ülekooliline õppekäikude päev Reede, 20. apr õppealajuhataja 

klassijuhatajad 

huvijuht  

Vaida aleviku Jürijooksust 

osavõtt 

aprill huvijuht koostöös 

Vaida Alevikuseltsiga 

õpilasesindus  

Individuaalsed nõustamised 
karjäärinduse teemadel - 8.klass 

aprill karjäärikoordinaator   

Kutsekoolide külastus aprill-mai karjäärikoordinaator   

 Mai    

Kunsti- ja ajaloo projekt 

“Hiiepaik” 

mai kunstiõpetaja 

ajalooõpetaja 

huvijuht  

Vaida-Lagedi kergejõustik mai kehalise kasvatuse 

õpetajad 

  

Edukate õpilaste õppekäik 

 

mai õppealajuhataja   

Kevadkontsert 

õpilastööde näitus 

mai huvijuht   

Lõpukell Teisip., 29. mai huvijuht 

8. klass 

  

 juuni    



Spordipäev juuni kehalise kasvatuse 

õpetaja, sporditöö 

organisaator 

klassijuhatajad  

Ülekooliline aastalõpu piknik 

 

Neljap., 7. juuni huvijuht   

Õppeaasta lõpetamine  

 

Reede, 8.  juuni  1. -8. klass 8.klass  

9. klassi lõpuaktus juuni õppealajuhataja 

klassijuhataja, 

huvijuht 

  

 

Ülesanded ja tegevused lähtudes kooli õppekavast 

Tegevus Täitmine  Vastutaja  Kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Loovtöö teemade valiku koostamine oktoober õppealajuhataja   

Õppekäikude korraldamine september - 

mai 

õppealajuhataja, 

klassijuhatajad 

  

3. kl ujumistundide läbiviimise 

korraldamine. 

Ujumise propageerimine 

II  poolaasta direktor, kehalise 

kasvatuse õpetaja, 

klassijuhataja 

  

Kodundustundide rühmade 

vahetuse korraldamine 

II poolaasta õppealajuhataja   

Edukate õpilaste õppekäigu 

korraldamine 

aprill - mai õppealajuhataja   

Loovtöö esitlused mai   õppealajuhataja 

huvijuht 

  



 

Koolisiseste ja koolidevaheliste projektide läbiviimine õppe lõimimisel 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, 

kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Koolisiseste ja koolidevaheliste 

projektide kavandamine 

september –

juuni 

huvijuht,  

aineõpetajad 

  

Ülekooliliste kunstiprojekti elluviimine september - 

juuni 

kunstiõpetaja, 

huvijuht 

  

     

Tähtpäevade tähistamine  september - 

juuni 

huvijuht, õpetajad, 

klassijuhatajad 

  

Spordivõistlused naaberkoolidega september - 

juuni 

kehalise kasvatuse 

õpetaja 

  

Omaloomingukonkursi  

„Vaida Krihvel” teema valik, osavõtt 

veebruar - 

märts 

eesti keele 

õpetajad 

  

 

Kavandatud klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, 

kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Vestlus õpilastele ohutust 

liiklemisest jalakäijana ja 

jalgratturina 

september klassijuhatajad   

Kohtumine Rae valla 

politseitöötajatega 

oktoober klassijuhatajad   

Ohutu liiklemine talvisel ajal november klassijuhatajad   

Õppused jalgratturitele apr, mai, juuni   Rae Liikluskool lapsevanemad  



Ettevalmistus jalgratturi juhiloa 

taotlemiseks 

apr, mai, juuni  Rae Liikluskool lapsevanemad  

 

Ülesanded ja tegevused lähtudes õppeaasta üldeesmärkidest 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, 

kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Õppeasutuse dokumentatsiooni 

korrasoleku seire 

detsember 

august 

direktor, 

õppealajuhataja 

  

Järgida õigusaktides esitatud 

muudatusi koolielu korraldamisel, 

EHIS 

september- 

juuni 

direktor, 

õppealajuhataja, 

sekretär, 

registripidaja 

  

Õpetajate täiendkoolituse läbitud 

tundide kokkuvõte 

august õppealajuhataja   

HEV õpilaste tugisüsteemi 

täiendamine 

Vastavalt 

vajadusele 

direktor, 

õppealajuhataja, 

HEVKO 

  

 

Kavandatud  õppenõukogu tegevus 

Tegevus täitmine  vastutaja kaasatud liikmed, töötajad, 

kaasvastutajad 

kokkuvõte, analüüs, 

kommentaarid 

Kooli õppenõukogu koosolekud 2017 august, mai, 

juuni  2018, 

vajadusel: 

oktoober, 

detsember, 

õppenõukogu 

esimees 

  



veebruar, aprill 

2017.  

Kooli õppenõukogu sekretäri 

valimine 

õppeaasta 1. 

koosolek 

õppenõukogu 

esimees 

  

Õpilase käitumise arutamine, 

õppetööst eemaldamise otsustamine 

vastavalt 

vajadusele 

õppenõukogu 

esimees 

  

Õpilase järgmisse klassi üleviimise, 

täiendavale õppetööle ja 

klassikursust kordamajätmise 

otsustamine; põhikooli lõpetamise 

ning lõputunnistuse väljaandmise 

otsustamine 

juuni, august õppenõukogu 

esimees 

  

Õpilaste tunnustamine (kandidaadid 

otsus) 

    

Kooli üldtööplaani kinnitamine; 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste arutelu  ja kooli 

juhtkonnale ettepanekute tegemine 

kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

täiustamiseks 

august õppenõukogu 

esimees 

  

 


