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Ääsmäe Põhikooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, 

õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas 

alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. 

  

2017/2018 õppeaasta vaheajad  

1. vaheaeg 21.10 - 29.10. 2017 

2. vaheaeg 23.12. 2017. - 07.01. 2018 

3. vaheaeg 24.02 - 04. 03. 2018 

4. vaheaeg 21.04 - 01.05. 2018 

5. suvevaheaeg algab 13.06. 2018 (v.a lõpuklassid).  

  

Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite lõpus. Trimestrid jagunevad alljärgnevalt: 

I trimester 01.09. – 01.12.2017   

II trimester 04.12.2017 – 16.03.2018   

III trimester 19.03. – 12.06.2018  

  

  Iganädalased toimingud 

E 14.15 - 15.15 juhtkonna nõupidamine 

T 8.15 – 8.30 õpetajate infominutid (üle nädala) 

R 9.15 - 9.25 õpilaste kogunemine 
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I KOOLI ARENGUKAVAST LÄHTUVAD TEGEVUSED 
 

Tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatustöö 

 Eesmärk 
arengukavast 

Ülesanne Tegevused Täht- 
aeg 

Vastutaja Kaasatud 
isikud 

Iga õpilane 
omandab 
õppekava oma 
võimetele 
vastavalt 

Õppima 
õpetamine 

Õpioskuste 
kujundamine 
ainetundides 

sept- 
mai 

Õppeala- 
juhataja 

Aine- 
õpetajad 

  HEV 
õpilaste 
arengu 
toetamine 

Olümpiaadidel ja 
õpilasüritustel 
osalejate 
kaardistamine ja 
nende 
eesmärgipärasem 
ettevalmistamine. 

okt- 
mai 

Õppeala- 
juhataja 

Aine- 
õpetajad 

    Õpilaste erinevuste 
märkamine; õpiabi 
kohene 
korraldamine. 
Dokumentatsiooni 
täiendamine. 

sept HEV 
koordi- 
naator 

Aine- 
õpetajad 

Motiveeriv 
õpikeskkond 
  

Õppe- 
tegevuse 
mitmekesis- 
tamine 

Koolisisesed 
ainepäevad ja 
projektid 
(täpsustatud 
ürituste plaanis) 

vt üld- 
töö- 
plaan 

Töögrupi-
juht 

Aine- 
õpetajad 

  Õpilaste 
digipädevus-
te 
arendamine 

Kirjalike tööde 
vormistamise 
õpetamine jne 
Erinevate 
digiõpikeskkonda
de kasutamine. 
E-õppe päeva 
läbiviimine, selle 
praktikate ja 

sept- 
mai 

Õppeala- 
juhataja 

Aine- 
õpetajad 
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võimaluste 
rakendamine 

  Kujundava 
hindamise 
süsteemi 
täiustamine 

Õppijat toetava 
hindamissüsteemi 
kujundamine 
(1.-6. klass) 

okt Õppeala- 
juhataja 

Klassi- 
õpetajad, 
aineõpe- 
tajad 

Turvaline 
õppekeskkond 
  

Vahetundide 
tegevuse 
koordineeri-
mine 

Pikkade 
vahetundide 
sisustamine, 
õuevahetundide 
tõhustamine. 
Ühtsed nõuded 
korrapidamisel. 

sept- 
mai 

Töögruppi
de juhid 

Korrapi-
daja 
õpetajad 

  Erinevates 
projektis 
osalemine 

“Tere, kevad”, 
KiVa, 
“Elamusaasta” 
5.-9. klassile, 
“Hooliv klass”, 
“Turvaline kool”, 
 küünlaümbriste 
ja patareijahi 
projekt. 

okt- 
mai 

Projekti- 
juhid 

Klassiju-
hatajad 

Karjääriõpetus 
toetab õpilaste 
edasisi valikuid 

Karjääriõpe- 
tuse 
toetamine 
lastevane- 
mate ja 
lektorite 
kaasamisel 
  
  
  
  
  

„Tagasi kooli“ 
programmiga 
jätkamine, 
külalislektorite 
kaasamine 
õppetöösse. 
Koostöö jätkamine 
Rajaleidja ja 
töötukassaga. 
Karjääriõppe 
ainekava 
väljatöötamine. 

jaan. 
okt- 
mai 

Õppeala- 
juhataja 

Klassiju-
hatajad 

 

Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 

 Eesmärk 
arengukavast 

Ülesanne Tegevused Täht-
aeg 

Vastutaja Kaasatud 
isikud 
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Koolil on hea maine 
  

Traditsioonide 
hoidmine 

 sept- 
juuni 

Direktor  

Huvigrupid 
osalevad 
otsustusprotses- 
sides 
  

Koolis on 
läbipaistev ja 
usaldusväär-
ne juhtimine 

Info jagamine ja 
tagasiside 
avalikustamine 
kõigile, erinevate 
huvigruppide 
kaasamine 
(õpilasesindus, 
hoolekogu, 
töögrupid) 

sept- 
juuni 

Direktor Õppeala-
juhataja, 
juhiabi 

Väljakujunenud 
koolikultuur 
  

Üldtööplaan 
lähtub kooli 
arengu- 
kavast 

Üldtööplaani 
suurem sidusus 
kooli 
arengukavaga, 
EV 100 väärikas 
tähistamine 

sept 
veebr 

Õppealaju
hataja 

 Huvijuht 

Ajakohane, 
terviklik ja 
motiveeritud 
juhtimine 
  

Info ladusus Info ja erinevatel 
koolitustel saadud 
kogemuste 
jagamine. 
Kooli sisevõrgu 
kaasajastamine 
(lastevanemate 
listid) 

sept- 
mai 

Õppeala- 
juhataja 
  
Direktor 

  

  

Tegevusvaldkond: personalijuhtimine 

 Eesmärk 
arengukavast 

Ülesanne Tegevused Tähta
eg 

Vastutaja Kaasatu
d isikud 

Koolis töötavad 
õpetajad on 
professionaalsed ja 
motiveeritud 

Pideva 
elukestva õppe 
vajalikkuse 
teadvustamine 

Personali 
koolitused, 
koolitusplaani 
koostamine 

sept Õppeala- 
juhataja 

  

Kooli töötajad 
saavad tagasisidet 
  

Arenguvest- 
lustel 
osalemine, 
rahulolu- 
uuring 

Rahuloluuuringute 
läbiviimine ja 
tagasiside andmine 

mai- 
juuni 

Direktor Psühholo
og 
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Toimuvad 
organisatsiooni 
ühtesiduvad 
ettevõtmised 
  

Ühisürituste 
korraldamine 
personalile 

Ühised väljasõidud, 
koosviibimised 

jaan, 
juuni 

Juhiabi   

Kooli töötajad on 
motiveeritud ja 
tunnevad end 
väärtustatuna 
  
  
  

Koolis on hea 
ja töine 
õhkkond 

Personali 
tunnustussüsteemi 
läbivaatamine ja 
korrigeerimine 

okt- 
nov 

Direktor Õppeala-
juhataja, 
juhiabi 

  

Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega 

 Eesmärk 
arengukavast 

Ülesanne Tegevused Tähta
eg 

Vastutaja Kaasatu
d isikud 

Koostöö teiste 
koolidega 
  

Jätkata teiste 
õppeasutuste 
külastusi 
kogemuste 
vahetamise 
eesmärgil 
  

Korraldada 
Ääsmäe kooli 

õpetajate 
külaskäik 
Incukalna kooli. 
 
  

juuni 
  
  
  
  
  
  

Juhiabi  

Koostöö  valla 
haridusasutustega 
  

Koostöö 
jätkumine 
Ääsmäe 
Lasteaiaga 

Infotund Ääsmäe 
Lasteaia viimase 
rühma 
lastevanematele. 
 Lasteaia laste 
kaasamine kooli 
üritustesse 
(jõululaat, 
teemapäevad, ...) 
  

jaan Õppeala- 
juhataja 

  

Hoolekogu on 
kaasatud kooli 
missiooni täitmisse 
  

Tõhus 
koostöö 
kooli ja 
lastevane- 
mate vahel 

Ühisüritused 
hoolekoguga, hea 
ja sisukas 
infovahetus 

sept- 
juuni 

Direktor Hooleko
gu 
esimees 
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Kool osaleb valla ja 
kogukonna 
ettevõtmistes 
  

Info jagamine Õpilaste suurem 
teavitamine valla ja 
kogukonna 
üritustest 
(infominutid, 
infoteler jne) 

sept- 
juuni 

Juhiabi Õpetajad 
huvijuht 

Koostöö 
huvitegevust 
pakkuvate 
ettevõtete ja 
organisatsioonidega 

Eesmärgipär
ane koostöö 
kõigi 
huvitatud 
ettevõtete ja 
organisatsioo
nidega 

Huvitegevust 
pakkuvate 
ettevõtete ja 
organisatsioonide 
kaasamine kooli 
õppeaasta alguse 
huvitegevuse 
laadale 

sept Direktor Ringijuhi
d 

Koostöö 
vilistlastega 

karjääriõpe kutsesuunitluse 
tunnid, 
projekt “Tagasi 
kooli” 

sept- 
juuni 

Õppealaju
hataja 

Klassiju-
hatajad 

  

Tegevusvaldkond:  ressursside juhtimine 

 Eesmärk 
arengukavast 

Ülesanne Tegevused Täht-
aeg 

Vastutaja Kaasatud 
isikud 

Koolis on kasutusel 
kaasaegsed 
digivahendeid 
  

Õpetajad 
oskavad 
kasutada 
digivahendeid 

Erinevate IT 
vahendite 
kasutamise 
järjepidev koolitus 
  

  
  
  
okt 

Õppealaju
hataja 

Infotehn
oloog 

Projektides 
osalemine on koolile 
toonud lisaressursse 
  

Uute 
kogemuste 
saamine ja 
rakendamine 
koolitöös 

SA 
Keskkonnainvestee
ringute Keskus 
(KIK projekt 
Ääsmäe Kooli 
keskkonnateemalis
ed õppekäigud 
2017/2018 
õppeaastal) 
  HITSA, Erasmus+ 
  

sept- 
mai 

Juhiabi Loodusai
nete 
õpetajad 
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II LIIKLUSKASVATUSALASED KAVANDATUD TEGEVUSED 
  

Ülesanne Tegevused Tähtaeg Vastutaja 
Kaasatud 
isikud 

Vastutustundlik
u ja teisi 
arvestava liikleja 
kasvatamine  

Klassijuhatajate 
töökavades 
liikluskasvatuse 
kajastamine  sept 2017  Klassijuhataja   

 Jalgratturi 
ohutu liiklemine 
ja käitumine 
ning liikluses 
toimetulek 
koduümbruse 
liiklus- 
keskkonnas 

Jalgratturi eksami 
sooritamine, eelnevalt 
rohkem praktikat  mai 2018 

 Liiklusringi 
õpetaja   

  
 
III ÕPPENÕUKOGU KAVANDATUD TEGEVUSED 
 

Õppenõukogu tegevus 

Korralise 
õppenõukogu 
toimumise aeg Vastutaja 

Õppenõukogu 
tegevusse 
kaasatud 
isikud 

1.      Õppenõukogu sekretäri 
valimine; 

2.      õppekava läbiarutamine ja 
arvamuse avaldamine selle 
muudatuste kohta. nov 2017  

Õppenõukogu 
esimees  Kõik õpetajad 

1.   Otsustab õpilase järgmisse 
klassi üleviimise, täiendavale 
õppetööle jätmise; 

 2.    ÕN valib viis pedagoogi, kes 
allkirjastavad lõputunnistused juuni 2018 

Õppenõukogu 
esimees Kõik õpetajad 

1.    Otsustab põhikooli 
lõpetamise ning 
lõputunnistuse väljaandmise; juuni 2018 

Õppenõukogu 
esimees Kõik õpetajad 
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2.    otsustab õpilaste 
tunnustamise  kiituskirjaga 
lõputunnistusel 

 1.   Kinnitab kooli üldtööplaani; 
 2.   arutab läbi eelmise õppeaasta 

kooli õppe- ja 
kasvatustegevuse tulemused ja 
teeb kooli juhtkonnale 
ettepanekuid kooli õppe- ja 
kasvatustegevuse 
täiustamiseks august 2018 

Õppenõukogu 
esimees Kõik õpetajad 

         

  
 
IV TEGEVUSED LÄHTUDES KOOLI ÕPPEKAVAST 
Koolis läbiviidavad projektid ja üritused toetavad kooli õppetegevust. 
  

Aeg Tegevus Valdkond Vastutaja 
ja kaasatud isikud 

I trimester    

1. sept 2017 Õppeaasta avaaktus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Koostöö 
huvigruppidega 

direktor Jaanus Kallion, 
õpetajad M.Raudkivi, H. 

Kala, A.Erikson, 
S.Saarniit 

 

4. sept 
 

Tervisekaitsenõuete täitmise kontroll Eestvedamine ja 
juhtimine 

direktor Jaanus Kallion 

5. sept Loovtöö komisjoni koosolek Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Loovtöö komisjoni 
esimees R. Kink 

7. sept 
18.30-20.00 

Huviringide laat Huvitegevus direktor Jaanus Kallion 

7. sept Infotund 8.kl õpilastele loovtöödest Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

12. sept Klassipiltide tegemine Huvitegevus õppealajuhataja Riina 
Kink 
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12. sept Lastevanemate hoolekogu koosolek Koostöö 
huvigruppidega 

lastevanemate 
hoolekogu 

14. sept Harju mk MV 
staadioniteatejooksudes 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

15. sept Tantsupeol osalejate tänuüritus Koostöö 
huvigruppidega 

õpetajad Piret Kunts, 
Kaja Peetson 

18. sept Hiiu-Lääne-Harju mitmevõistlus 
(1.-8. kl) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

 
19. sept 

Tuleohutuskoolitus ja õppus Ressursside 
juhtimine 

maj. juhataja Boriss 
Teder 

20. sept Nõmme sügisjooks Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

20. sept Õpilasesinduse OMA RIIK 
uute liikmete valimised 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 
Eestvedamine ja 

juhtimine 

direktor Jaanus Kallion 
õpilasesinduse töö 

koordineerija Anu Ariste 
õpilasesindus 

20.sept Karjääriõpe 9. klassile “Valikud 
pärast põhikooli” ja 7. klassile loeng 
“Sissejuhatus karjääriteemadesse” 

(Rajaleidja) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

21. sept 
18.00 

1. klasside lastevanemate 
koosolek 

Koostöö 
huvigruppidega 

õp Helje Kala, Agne 
Piibar, Elili Orav 

22. sept Sügise sünnipäev 
algklassid 

Huvitegevus klassiõpetajad 

23.-30.sept Liikumisnädal (sh krossijooks) Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

 27. sept Õpilasesinduse OMA RIIK 
peaministri valimised 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 
Eestvedamine ja 

juhtimine 

direktor Jaanus Kallion 
õpilasesinduse töö 

koordineerija Anu Ariste 
õpilasesindus 

28. sept Õpetajate töökoosolek: 
üleminekueksam 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

29. sept Loovtööde teemade ja juhendajate 
kinnitamine käskkirjaga 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

direktor Jaanus Kallion 
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sept 1. klasside õpilased kohtuvad 
noorsoopolitseiga 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

2. okt Koolikontsert “Brasiilia rütmid” Õppe- ja 
kasvatusprotses 

direktor Jaanus Kallion 

2. okt Staadioni avamine Koostöö 
huvigruppidega 

direktor Jaanus Kallion 

3. okt 5. klass õppekäik “Vesi kui 
elukeskkond”. (Loomaaed, KIK 

rahastus).  

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siret Saarniit 

4. okt 6. klassi õpioskuste olümpiaad Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja, 
aineõpetajad 

5. okt Õpetajate päeva tähistamine Eestvedamine- ja 
juhtimine 

 9. klass ja  õp Siret 
Saarniit, (8.kl lasteaias) 

10. okt 6. kl õppekäik “Retk Rabivere 
rappa” (KIK rahastus) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siret Saarniit 

11. okt 9. klass õppekäik ”Kivimid ja 
mineraalid” (Särghaua õppekeksus, 

KIK rahastus).  
C. R. Jakobsoni talumuuseum 

(Kurgjal) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siret Saarniit 

12. okt Karjääriõpe: individuaalsed 
nõustamised 9. klassile 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

19.okt Töökoosolek: õppekava 
muudatused, kujundav hindamine 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

 
42.nädal 

Lastevanemate üldkoosolek  Eestvedamine ja 
juhtimine 
Koostöö 

huvigruppidega 

direktor Jaanus Kallion 

19. okt Ääsmäe Põhikooli MV rahvastepallis 
1.-3.kl ja 4.-6.kl 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

19. okt Karjääriõpe: töötukassa loeng 8. 
klassile. Tööotsingute alustamine. 

Tööandja ootused 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 
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20. okt Ääsmäe kool 231  Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 

õpetajad H. Kala, A. 
Ariste, P. Tillo, 

ringijuhid 

20. okt  Ettelugemispäev  Koostöö 
huvigruppidega 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

21.-29.okt VAHEAEG   

26. okt Õpetajate koolitus: HEV õpilasega 
kaasnev dokumentatsioon 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

HEV koordinaator Helje 
Kala 

26.okt Töökoosolek: loovtööde 
juhendamine ja kaasjuhendamine 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

30.10-03.11 
vahemikus 

Harjumaa 2018.a koolidevahelised 
meistrivõistlused rahvastepallis 

tüdrukud (4. - 5. kl) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

30.10-03.11 
vahemikus 

Harjumaa 2018.a. koolidevahelised 
mv korvpallis (8.-9. kl tüdrukud) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

okt 4. klassi õppekäik Viimsisse Tädu 
matkarajale. Ei ole KIK rahastust 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Liina Tamm 

okt-nov 1. klassi loodushariduslik õppekäik 
“Loomariigi mitmekesisus” 
(Nõmme loodusmaja, KIK 

rahastus) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õp Helje Kala, Agne 
Piibar, Elili Orav 

 2. nov Töökoosolek- 1.kl ümarlaud Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

6.-10. nov Harjumaa 2018 koolidevahelised 
MV rahvastepallis 4.-5. kl poisid 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

9. nov Koolikontsert (I.Linna, A.Kammiste) Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

huvijuht Anu Linnamägi 

9. nov Karjääriõpe: töötukassa loeng 8. 
klassile “Ettevõtlus. Palk” 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

9.-13. nov Õppekirjanduse tellimise 
korraldamine ja kontrollimine 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Piret Tillo 
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11. nov Üleriigilise loodusteaduste 
olümpiaadi piirkonnavoor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Merit Baranin, Siret 

Saarniit 

Nov  Algavad arenguvestlused õpilastega Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

klassijuhatajad 

17. nov Õpetajate koolitus: väljasõit Tartu 
Herbert Masingu Kooli 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

HEV koordinaator Helje 
Kala 

13.-17. nov Harjumaa koolidevahelised MV 
rahvastepallis 1.-3. kl poisid 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

20.-24. nov Harjumaa 2014.a koolidevahelised 
meistrivõistlused rahvastepallis kuni 

3 kl tüdrukud 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

24.-26. nov Robotex 2017 Huvitegevus õpetaja Merit Baranin 

24. nov Playback Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 

õpilasesinduse 
koordinaator 
Anu Ariste, 

Õpilasesindus ja  
Aivar Pent 

27. nov Kodanikupäeva tähistamine Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Virve Õunapuu 

29. nov Õpilaskonverents „Lahe koolipäev“ Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

ÕE liikmed 

29. või 30. 
nov 

Inglise keele teemapäev 8. klassidele 
-  viktoriin “English Speaking 

Countries”  Saku Gümnaasiumis 

Õppe- ja 
kasvatusprotses 

Õpetaja Piret Tillo 

30. nov TV10 ol.start Harjumaa 2018. a 
finaalvõistluste I võistlus 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

29. nov Eesti koolinoorte XIII mälumängu 
meistrivõistlused 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Õpetajad Merike 
Raudkivi, Siret Saarniit 

nov Geograafia esimene teemapäev  
 (8.kl võistkond) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siret Saarniit 
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1. dets I trimestri hinded välja 
kell 16.00 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

.dets Advendikontsert Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 
LC Laagri 

4., 11., 18. 
dets 

Advendihommikud Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 

õpetaja M. Raudkivi, 
õpilasesindus, õp A. 

Ariste 

7. dets Töökoosolek: 9.kl ümarlaud Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

7.-8. dets Õpilaste infomess „Teeviit“ Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

9. kl klassijuhataja 
Siret Saarniit 

8. dets Jõululaat (jõulumängud, kohvik, 
simman jne) 

Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 

õp M.Laretei, K.Küttis, 
P. Tillo 

9. dets TV 10 OS 2018 I etapp Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

9. dets Üleriigilise geograafiaolümpiaadi 
piirkonnavoor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siret Saarniit 

11. dets 1. klassid 100 päeva koolis Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 9. kl ja 

klassijuhataja 
Siret Saarniit 

50. nädal Ääsmäe Põhikooli MV akrobaatikas Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

12. dets 9. klasside vabariiklik inglise keele 
online olümpiaad (kuulamine, 

lugemine,  
keelestruktuurid) - korraldab Jüri 

Gümnaasium 

Õppe- ja 
kasvatusprotses 

õpetaja Anu Ariste 

21. dets 
 

Kooli jõulukontsert.  
 

Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 

14 



 õppealajuhataja R. Kink, 
õp., M. Raudkivi, S. 
Jantson, P. Kunts, K. 

Peetson  

dets Kergejõustiku jõuluvõistlus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

dets Karel Leetsaare 8. mälestusvõistlus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

23.12- 
7.01.18 

VAHEAEG   

 

Aeg Tegevus Valdkond Vastutaja 
ja kaasatud isikud 

3. jaan 2018 Töökoosolek: üldtööplaani 
korrigeerimine ja täiendamine 2.pa 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

 

õppealajuhataja R. 
Kink 

jaan Uue õppekorpuse avamine Eestvedamine ja 
juhtimine 

 

Direktor  J. Kallion 

11. jaan Põhikooli valikeksami valimise 
info 

9. klassi õpilastele 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

11. jaan Karjääriõpe: 9. klassile kooli 
kandideerimise ettevalmistav 

loeng. 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

19. jaan Karjääriõpe: kooli kandideerimise 
simulatsioonid 9. klassile. 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

20. jaan Üleriigilise füüsikaolümpiaadi 
Harjumaa voor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Merit Baranin 

20.-25. jaan Õppeasutuse andmete 
kontrollimine EHISes 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

EHISe administraator 
Helene Arula 

23. jaan 8. klassi üleminekueksami 
kinnitamine  

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

direktor Jaanus Kallion 
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25. jaan Töökoosolek Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

26. jaan 
 

Emakeele olümpiaadi 
piirkonnavoor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Siiri Jantson 

27. jaan Üleriigilise keemiaolümpiaadi 
Harjumaa voor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Siret Saarniit 

29. jaan Põhikooli lõpetaja teatab kooli 
juhtkonnale õppeaine, milles ta 

soovib sellel õppeaastal sooritada 
valikeksami 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

jaan 
 

Teivashüppe GP Tallinna etapp Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

 jaan Õpetajate võrkpalli võistlused Huvitegevus õpetaja Kristjan Küttis 

jaan- 
märts 

Harjumaa 2018 meistrivõistlused 
Miksikese Pranglimises 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

kooli administraator 
Helene Arula 

 jaan Harjumaa 2018. aasta mv noortele 
sisekergejõustikus 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

17. jaan  Poiste joonistamispäev 
“Võidusõiduautod” 

2.- 4. kl 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

klassiõpetajad 

25. jaan 4. kl tüdrukutele  joonistamispäev 
“Eesti 100- minu maakonna 
rahvuslike mustritega kleit” 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

klassiõpetajad 

jaan Harjumaa etlejate konkurss Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siiri Jantson 

jaan Eesti Töötukassa 1. infoloeng 8. 
klassile  

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

jaan Harjumaa TV 10 OS II etapp 
 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

jaan Järgmisel õppeaastal kooli tulevate 
laste eelkooli infotund 

lastevanematele 

Koostöö 
huvigruppidega 

direktor Jaanus 
Kallion, eelkooli 

õpetaja 
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jaan Dokumentide korrastamine Eestvedamine ja 
juhtimine 

direktor Jaanus Kallion 

jaan TV 10 OS II etapp Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

jaan-veeb 7. kl loodushariduslik õppekäik 
(Energiakeskus, KIK rahastus) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Siret Saarniit 

 jaan 
 

Õpetajate avatud tundide 
külastamine 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

jaan-veebr TURVALISE INTERNETI 
NÄDAL 

(külalislektor) 

Õppe- ja 
kasvatusprotses 

õpetajad  
Siret Saarniit, Aivar 

Pent 

3. veebr Eksamimaterjalide tellimine Eestvedamine ja 
juhtimine 

direktor  
Jaanus Kallion 

3. veebr Erivajadusega õpilaste 
eritingimustel eksamineerimisest 

teavitamine 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja, 
logopeed 
 Siiri Kliss 

3. veebr Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi 
piirkonnavoor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Siret Saarniit 

5.-9.veebr 
algus 

“Tagasi kooli” nädal Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja  
Riina Kink 

7. veebr 
 

Matemaatikaolümpiaadi 
piirkonnavoor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Piret Kunts 

Helene Arula 

12.-16. veebr Sõbrapäev, muusikaviktoriin 
4.-9.kl ja 1.-3.kl 

Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 
õpetajad 

A.  Ariste, K. Küttis, 
M.Raudkivi  

õpilasesindus 

13.veebr Sõudeergomeetri võistlus “Tiri, aga 
tõmba”(vastlapäeval) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

19.-23. veebr Eesti Vabariigi aastapäeva nädal 
(Mälumäng Eesti 100, 

lipuheiskamine koos külarahvaga, 
ball, vastuvõtt) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht Anu 
Linnamägi 

õpilasesindus, õp. A. 
Ariste, R. Kink, M. 
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Odar, A. Erikson, K. 
Peetson; S. Saarniit 

veebr Eesti C-klassi talvised 
meistrivõistlused 

Õppe-ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

veebr Ühiskonnaõpetuse olümpiaad 
Harjumaa voor (veebipõhine) 

Õppe-ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Virve Õunapuu 

veebr Harjumaa MV võrkpallis (- 6. kl 
poisid) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

veebr Eelkool alustab tööd Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

veebr NUPUTA piirkonnavoor Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Helene Arula, Piret 

Kunts 

veebr II geograafia teine teemapäev (8.kl 
võistkond) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Siret Saarniit 

15.veebr 3. klasside õpioskuste võistlus 
Sauel 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetajad M.Laretei,  
R. Kink 

24.02-04.03.2
018 

VAHEAEG  

veebr Personali koolitus Eestvedamine ja 
juhtimine 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

5.-9.märts 
vahemikus 

Ääsmäe PK mv suusatamises Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

12.-16. märts 
 
14.märts 

Kaunite kunstide nädal 
(külalised, nt R.Ahven trummide 
töötuba, näitlejad, kunstnikud jne) 

 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht Anu 
Linnamägi õpetajad  

M. Raudkivi,  
A. Erikson, 

T. Selke, P. Kunts 

14. märts Emakeelepäev (väitlus)   õp Siiri Jantson, 

15. märts Harju mk II kl mõistatustepäev ja 
III kl kõnekäändude päev Kiilis 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetajad  
Riina Kink, Merle 

Laretei,  
Helene Arula, Kaja 

Peetson 
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15.märts Matemaatikavõistlus KÄNGURU Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

matem.õpetajad  
 

15.märts 6. klasside inglise keele 
teemapäev-viktoriin "Wales” 

Aruküla koolis  

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õp Anu Ariste 

16. märts 2. trimestri õppe- ja 
kasvatustegevuse tulemuste 

kokkuvõte.  
2. trimestri hinded välja 15.00 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

22. märts Karjääriõpe: 8. klassile 
grupitegevus      “ Mis on karjäär” 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

23. märts Töökoosolek Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

märt-mai 4.-5. kl osalevad Loodushariduslik 
projekt “Tere, kevad! 2018” 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õp Siret saarniit 

9.  märts Playbox 1.-3. ja 4.- 6. kl 
maakondlik. Teema? 

Huvitegevus Huvijuht Anu 
Linnamägi 

klassiõpetajad 

märts Eesti Töötukassa 2. infoloeng 8. 
klassile  

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

 
 

 märts 4. klassi loodushariduslik õppekäik 
“Mikroskoobitund- rakud” 

(Loodusmuuseum, KIK rahastus) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õp L. Tamm, E.Orav  

 märts 3.A klassi  õppekäik 
“Elekter-tekkimine, tekitamine, 
säästmine” (Kohila 
Keskonnahariduse Keskus, KIK 
rahastus) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Merle Laretei  

 märts 3.b klassi  õppekäik 
“Elekter-tekkimine, tekitamine, 
säästmine” (Kohila 
Keskonnahariduse Keskus, KIK 
rahastus) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Riina Kink  

19 



märts 5. klassi loodushariduslik õppekäik 
(Pandipakend, RagnSells ja Tln 

Vesi) KIK rahastus puudub 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siret Saarniit 

 märts Üleriigilise 4., 5. ja 6. klassi 
matemaatikaolümpiaadi 

piirkonnavoor 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetajad 
Liina Tamm 
Piret Kunts 

 

märts Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused 
sisekergejõustikus 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

märts Maakonna tehnoloogiaõpetuse 
olümpiaad 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Aivar Pent 

märts Inglise keele teemapäev 5. 
klassidele “Spelling Bee” Jüri 

Gümnaasiumis 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Anu Ariste 

märts Saue valla laululaps Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi õpetaja 
Merike Raudkivi 

märtsi lõpp TV 10 OS III etapp Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

märts-aprill Rahulolu-uuringute läbiviimine 
huvigruppide hulgas 

Eestvedamine ja 
juhtimine 
Koostöö 

huvigruppidega 

direktor  
Jaanus Kallion, 
psüh.Ivita Aadli 

5. aprill Karjääriõpe: individuaalsed 
nõustamised 8. klassile. 

Õppe- ja 
kasvatustegevus 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

aprill 
 

9. kl eesti keele ja kirjanduse 
proovieksam 

Õppe- ja 
kasvatustegevus 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

aprill Tervisepäev kogu koolile 
Esmaabiõppusena 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Kooliõde, õp. M. Odar 

18.aprill Miniõpilaskonverents „Eesti 100- 
maakonnad“ 1.-3. klass ja lasteaed 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink, õp P. Tillo, S. 
Jantson, A. Ariste, A. 
Piibar, M. Baranin, P. 
Kunts 
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18.aprill Inglise keele teemapäev 7. 
klassidele GPS (geoseiklus) 
"Estonia 100" Kurtna koolis 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Õpetaja  
Anu Ariste 

19.aprill Õpilaskonverents „Eesti 100- 
maakonnad“ 4.-9. klass 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

21.04-01.05 VAHEAEG  

aprill Personali koolitus  Eestvedamine ja 
juhtimine 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

aprill Harjumaa koolide 
murdmaateatejooks 2.-9. kl 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

aprill III geograafia teemapäev (8. kl) Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Siret Saarniit 

aprill 8. klassi üleminekueksam Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

aprill Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse 
loeng 

 8. klassile “Karjääri planeerimine” 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

aprill Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse 
loeng  

7. klassile “Sissejuhatus 
karjääriteemadesse” (arvutiklassis) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

aprill OK korvpall. 5. kl poisid Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja  
Kristjan Küttis 

aprill Koolisisene keeltepäev Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetajad Anu Ariste, 
Jelena Suhhanova, 
Piret Tillo 

apr- mai 2. klasside loodushariduslik 
õppekäik “Loomaaed - erinevad 
elukeskkonnad” (Tln Loomaaed, 
KIK rahastus ) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õp Helene Arula, Kaja 
Peetson 

aprill-mai 8. klassi loodushariduslik õppekäik 
“Loodusvööndid” (Botaanikaaed, 

KIK rahastus) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siret Saarniit 
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 mai 9. kl matemaatika proovieksam Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

10. mai Kevadkontsert Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht Anu 
Linnamäe 
õpetaja Piret Kunts 
Merike Raudkivi, 
Tiina Selke 

10. mai 3.-4. klasside  inglisekeelsete 
laulude karaoke Loo koolis 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Anu Ariste 

16. mai 6. klassi tasemetöö eesti keeles Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Siiri Jantson  

 mai Heategevuslik teatejooks Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

mai Moeshow Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi õpetaja 
Anu Ariste, 
õpilasesindus 

mai Laagri Robocity 2018? Huvitegevus õpetaja Merit Baranin 

22. mai 6. klassi tasemetöö matemaatikas Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Piret Kunts 

24. mai 3. klassi tasemetöö eesti keeles Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja R.Kink, 
M.Laretei 

26. mai? Võimlemispidu Huvitegevus õpetaja Piret Kunts 

mai EKSL II liiga kergejõustikus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

. mai Üleilmne orienteerumispäev Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Koostöö 
huvigruppidega 

õpetaja Riina Kink 

mai  Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse 
individuaalvestlused 
 8. klassi õpilastega  

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink? 

mai Noorte heitjate seeriavõistlus I 
etapp 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 
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mai Harjumaa Põhikoolide karikas 
2018 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

29. mai 3. klassi tasemetöö matemaatikas Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja M. Laretei, 
R.Kink 

mai Loovtööde kaitsmine 8. ja 9. klass Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

mai Põhikooli lõpueksamikomisjonide 
moodustamine 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

direktor Jaanus Kallion 

mai Jalgratturi liikluseksam Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht Anu 
Linnamägi ringijuht 
Aivar Pent 

mai Harjumaa TV 10 III etapp Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

mai “Maakondlik 2. klasside 
loodusmäng “ Tunne loodust, leia 

rada” 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetajad H. Arula, K. 
Peetson 

28.mai 9. kl lõpukell Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

8. klass, õpetaja Piret 
Tillo 

mai TV 10 OS IV etapp Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

 mai lõpp Uno Palu auhinnavõistlused 
mitmevõistluses 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

mai 6.-8. kl vene k mk olümpiaad Õppe- ja 
kasvatusprotses 

Jelena Suhhanova 

.mai 9. kl valikaine proovieksam Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja 
Riina Kink 

mai Eelkoolirühma lastevanemate 
infopäev 

Koostöö 
huvigruppidega 

direktor Jaanus Kallion 

mai Elamusmängude päev Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Piret Tillo 

mai Kernu heitjate võistlus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 
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mai Tuleohutusalane kompleksõppus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

direktor Jaanus Kallion 

mai 3. klassi loodushariduslik õppekäik 
(Pääsküla raba, Nõmme 

Loodusmaja). Ei ole KIK rahastust.  

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

3.kl õpetajad  

mai-juuni Arenguvestlused- tagasiside 
andmine, järgmise õppeaasta 

kavandamine 

Personalijuhtimine direktor Jaanus Kallion 

1. juuni Põhikooli  eesti keele eksam. Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

4. juuni Kooli spordipäev Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

1.-2. juuni Harjumaa laulu-ja tantsupidu Huvitegevus õpetaja Piret Kunts, 
huvijuht Anu 
Linnamägi 

4. juuni Pikapäevarühma piknik Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetajad Airi Siim, 
Margit Odar 

5. juuni? Reaalainete päev (loodusained ja 
matem) 

Õppe- ja 
kasvatusprotses 

õpetajad  
Siret Saarniit, Merit 
Baranin, matemaatikud 

juuni Harjumaa mv kergejõustikus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

juuni Õppekäikude päev Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

klassijuhatajad 

7. juuni kell 
14.00 

HINDED VÄLJA 
3. trimestri ja aastahinded 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

8.juuni Põhikooli  matemaatika eksam Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja  
Riina Kink 

8.juuni Õppenõukogu koosolek: 
õpilase järgmisse klassi üleviimise, 

täiendavale õppetööle jätmise 
otsustamine 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

direktor Jaanus 
Kallion, 
õppenõukogu sekretär 

11.juuni Kooli lõpu trall- projekt Koostöö 
huvigruppidega 

Huvijuht Anu 
Linnamägi  
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7. klass, klassijuhataja  

12.juuni Õppeaasta  lõpuaktus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht A. Linnamägi 
õppealajuhataja 
Riina Kink, 

12. juuni VIIMANE KOOLIPÄEV  

13.juuni Põhikooli  valikaine eksam Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppealajuhataja  
Riina Kink 

juuni Rattamatk õpetajatele Personalijuhtimine direktor Jaanus Kallion 

juuni Harjumaa TV 10 finaal Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

 
juuni 

Youth Athletics Games Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

juuni TV 10 finaal (vabariiklik) Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

18. juuni Õppenõukogu koosolek: põhikooli 
lõpetamise otsustamine; õpilase 

tunnustamise kiituskirjaga ja 
kiitusega põhikooli 

lõputunnistusel; põhikooli 
lõputunnistuse väljaandmise 

otsustamine; õppenõukogu liikmete 
nimetamine, kes allkirjastavad 

lõputunnistused 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppenõukogu esimees, 
direktor Jaanus Kallion 
õppenõukogu sekretär 

... juuni? 
 

Põhikooli lõpuaktus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Huvijuht A. Linnamägi 
direktor Jaanus Kallion 

20.-22. juuni Kooliaasta kokkuvõte, 
sisehindamine 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

õppealajuhataja Riina 
Kink 

 juuli Eesti C-klassi mv kergejõustikus Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õpetaja Kristjan Küttis 

. aug Keeleõppereis Inglismaale (Kent 
School of English) 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

Anu Ariste 
Piret Tillo 

24. aug Dokumentide ettevalmistamine, 
tööplaani koostamine 2018/2019 
õppeaastaks 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

õppealajuhataja Riina 
Kink 
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29. aug Õppenõukogu koosolek: õpilase 
järgmisse klassi üleviimise-, 
klassikursust kordama jätmise 
otsustamine; 2017/18 õa õppe- ja 
kasvatustegevuse tulemuste 
läbiarutamine, täiustamiseks 
ettepanekute tegemine kooli 
juhtkonnale; 2018/19 õa kooli 
üldtööplaani läbiarutamine ja 
heakskiitmine; õppenõukogu 
esindaja valimine lastevanemate 
hoolekogusse 

Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

õppenõukogu esimees 
direktor Jaanus 
Kallion, 
õppenõukogu sekretär 

 
 
Tegevused, mida viiakse läbi aasta jooksul kas vastavalt vajadusele või regulaarselt: 
 

igal reedel Õppe- ja kasv. 
protsess 

Üldkogunemine – tunnustamine, 
õnnitlemine, nädala info 
tutvustamine 

direktor Jaanus 
Kallion, 
õpilasesindus 

igal 
esmaspäeval 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

Juhtkonna koosolekud direktor Jaanus 
Kallion 

õppeaasta 
jooksul 

Õppe- ja kasv. 
protsess 

Koostöö HEV õpilaste töö 
korraldamisel teiste spetsialistide 
kaasamine (lastekaitsespetsialist, 
haridusnõunik, nõustamiskeskus) 

HEV koordineerija 

õppeaasta 
jooksul 

Õppe- ja kasv. 
protsess 

Õpilastele IÕK, käitumiskavade või 
tegevuskavade koostamine 

HEV koordineerija 
Helje Kala 

õppeaasta 
jooksul 

Õppe- ja kasv. 
protsess 
Koostöö 
huvigruppidega 

Individuaalne töö õpilastega ja 
peredega 

HEV koordineerija 
Helje Kala 

õppeaasta 
jooksul 

Õppe- ja kasv. 
protsess 
Koostöö 
huvigruppidega 

Vestlused logopeedilist abi vajavate 
laste peredega 

logopeed Siiri Kliss 

õppeaasta 
jooksul 

Õppe- ja kasv. 
protsess 

Karjääriõpe kooli psühholoog 
Ivita Aadli 
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õppeaasta 
jooksul 

 

Eestvedamine ja 
juhtimine 
Ressursside 
juhtimine 

Veebilehe ajakohastamine kodulehekülje 
administraator 
Siret Saarniit 

õppeaasta 
jooksul 

Õppe- ja kasv. 
protsess 

Õpilast toetava hindamissüsteemi 
väljatöötamine 

õppeala- 
juhataja Riina Kink 

õppeaasta 
jooksul 

 

Eestvedamine ja 
juhtimine 

Fotokroonika koostamine õpetaja Siret Saarniit 
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