KINNITATUD
Õppenõukogu 26.08.2022
koosolekul nr 1-4/07

Kärla Põhikooli 2022/2023 õppeaasta üldtööplaan ja ürituste kava
Kooli üldtööplaan on koostatud lähtuvalt kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest ja
2021/2022 õa töö kokkuvõttest.
2022/2023 õppeaasta moto „Sillad ühendavad“

I Õppe- ja kasvatustöö
Põhieesmärgid:
• Kvaliteetse põhihariduse andmine, mis loob lõpetajale mitmekülgsed võimalused
haridustee jätkamiseks ning valmisoleku edasiste valikute tegemiseks.
• Ennast ja teisi väärtustavate ettevõtlike noorte inimeste arendamine.
1. meede: nüüdisaegse õpikäsituse (NÕK) rakendumine, mis muudab õppemeetodid
oluliselt mitmekesisemaks ning paindlikumaks, tuues fookusse õppija eripära ning vastutuse.
Tegevus

Vastutaja

Tähtaeg

1.1. Jätkame õppeainete suuremat
lõimimist, projektipäevad ja nädalad (sh õppekäigud,
teaduskuu)
1.2. Õpioskuste arendamine kõigis
kooliastmetes
1.3. Ümberpööratud klassiruumi
rakendamine
1.4. Osalemine rahvusvahelistes
projektides
1.5. 1.-3. kl jätkavad üldõpetusega ja
kirjeldava tagasiside andmisega
1.6. Ukraina õpilaste integreerimine
1.7. Uute ainekavade väljatöötamine
vastavalt uue PRÕK uuendustele

Kõik õpetajad

Õa jooksul

Kõik õpetajad

Õa jooksul

õpetajad
direktor

Projektide plaanidele
vastavalt

1.-3. kl õpetajad
Kõik õpetajad
aineõpetajad

August 2023

2. meede: suurem tähelepanu väärtuskasvatusele
Tegevus
2.1. TORE ringi jätkamine ja 3.
kooliastme õpilaste kaasamine
2.2. Blogi- jm postitused üritustel,
õppekäikudel jmt osalejatelt-õpilastelt
2.3. 5.-8. õpilaste ühine laager õa
viimane nädal ja sealhulgas
võistkondlik spordipäev (sh olümpia,
piknik)
2.4. Jätkame Teravate pliiatsite ja
töövarjupäevadega

Vastutaja
ringijuhendajad

Tähtaeg
Õa algus

Kõik korraldajad

Peale iga ürituse lõppu

Õppejuht/õppedisainer/hj/keh Ettevalmistus aprilli
õp
vaheajal

Hj/õppedisainer

pidev

2.5 ettevalmistus ja osalemine 13.
noorte laulu- ja tantsupeol

muusikaõpetaja

pidev

3. meede: digididaktika rakendamine
Tegevus
3.1. küberturvalisuse hea tava
tutvustamine ja rakendamine
3.2. mänguliste digikeskkondade
kasutamine õppetunnis
3.3. 2. ja 3. kooliastmes jutustavates
ainetes min 1-2 referaati ja 1-2 esitlust
õppeaastas
3.4. Õpilaste ja õpetajate
digipädevuste enesehindamine
digipadevus.ee lehe kaudu

Vastutaja
õppedisainer/ITõpetaja

Tähtaeg
pidev

Kõik õpetajad

pidev

Kõik 2.-3. ka õpetajad

I pa plaan valmis sept, II
pa plaan jaanuaris

õppedisainer

Õa jooksul

Vastutaja
Keh.õp
Kl juhatajad; hj

Tähtaeg
Vastavalt ürituste
toimumise kavale
Õa jooksul

liikumisõpetaja
Hj ja kõik õpetajad

Veebruar-märts
pidev

hj

Avamine 2. sept,
kasutamine pidevalt

4. meede: tervise edendamine
Tegevus
4.1 Osalemine maakondlikel, riiklikel
ja rahvusvahelistel spordivõistlustel
4.2. Tervisliku toitumise ja vaimse
tervise koolitused; tervisliku toitumise
pikad vahetunnid
4.3. III kooliastme talispordilaager
4.4. Liikumine õppetundidesse ja pikal
vahetunnil
4.5. Siseterviseraja rakendamine
tundides ja vahetunnis

5. meede: ettevõtlikkuse edendamine
Tegevus
5.1. traditsiooniliste laatade ja
kohvikutega jätkamine
5.2. ettevõtete külastamine
5.3. ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste
kutsumine kooli
5.4. ettevõtlikkuse ja
kodanikualgatuse, (kogukonnas)
rakendamise plaani väljatöötamine
(igas klassis ühes aines üks hinnatav
töö, juuni projektinädala 2 päeva
arvelt)
5.5. ettevõtliku kooli enesehindamine
läbi viia

Vastutaja
Iga konkreetse laada eest
vastutaja, vt ürituste kava
Kl juh ja õppedisainer
Kl juh ja õppedisainer

Tähtaeg
Vastavalt ürituste kavale

õppedisainer/õpetajad

juhend okt vaheajal

õppedisainer

Hiljemalt okt vaheajal

Õa jooksul
Õa jooksul

II Eestvedamine
Põhieesmärk on tagada organisatsiooni toimimine ja eesmärkide saavutamine rakendades
eestvedamise põhimõtetel tuginevat kaasavat juhtimisstiili.

6. meede: õppiva organisatsiooni arendamine
Tegevus
6.1. Ühised arutelud kolleegiumis õppetöö
korralduslikel teemadel
6.2. õpiüritused koostöise õppimise
praktiseerimiseks ja kovisioonitehnika
õppimiseks

Vastutaja
Algatus õpetajatelt

Tähtaeg
Õa jooksul

direktor

I pa

Vastutaja
Hj, õpetajad

Tähtaeg
Planeerimise käigus

7. meede: kaasamine
Tegevus
7.1. õpilaste kaasamine õpilasürituste, pika
vahetunni, projektipäevade kaasarääkimisel

8. meede: personali värbamine ja motivatsioon
Tegevus
8.1. ühine lõõgastusreis või koosolemine
8.2. võimalusel lisaülesannete tasustamine,
sh loovtööde juhendamise võrdsem
jagamine (mitte üle 1 töö õpetajale)

Vastutaja
direktor
direktor

Tähtaeg
Õa jooksul
Õa jooksul

9. meede: kooli õpikeskkonna jm materiaalsete ressursside arendamine ja kasutamine
Tegevus
9.1. plaan IT vahendite vahetuseks 20232025
9.2. spordiinventari täiendamine,
parandamine ja hooldus
9.3. muusikaklassi laudade ja toolide
vahetus, ukulelede muretsemine
9.4. klasside tahvlite ümbervahetamine
9.5. koridorides koostöö(õpi)pesad
9.6. Canva, Padleti, Google Premium/Pro
keskkondade hankimine
9.10 taotleme õppevahendite soetamiseks
lisarahastust erinevatest meetmetest

III Koostöö kogukonnas

Vastutaja
Haldusspetsialist

Tähtaeg
Sügis 2022

Keh.õp

Sügis 2022

Muusikaõp, direktor

Sügis 2022

direktor
Direktor/õpetajad
õppedisainer/direktor

Õa jooksul
Õa jooksul
Sügis 2022

õppedisainer/hj/direktor

pidev

Eesmärk on kaasata kogukonda kooli tegemistesse ja osaleda kogukonna tegemistes,
tugevdada omakandivaimu ja rikastada koolielu. Võimalusel pakume kogukonnale koolis
olevaid vaimseid ja materiaalseid ressursse.
10. meede: koostöö lapsevanematega
Tegevus
10.1. ettepanek hoolekogule –
lapsevanemate algatusel ja läbiviimisel
üritus koolile (nt heategevuslik vmt)
10.2. AB kool

Vastutaja
hoolekogu

Tähtaeg

Õppejuht ja kl õp

II pa

Vastutaja
õpetajad

Tähtaeg
Õa jooksul

Meediaringi juhendaja

pidev

Õpetajad, hj

Õa jooksul

11. meede: koostöö vilistlastega
Tegevus
11.1. vilistlased koolitundides (nt
ettevõtlikkuse tundides)
11.2. meediaringis (kodulehel, FB-s)
intervjuud vilistlastega
11.3. endiste õpetajate kutsumine kooli
üritustele

12. meede: koostöö partnerorganisatsioonidega ja ettevõtjatega
Tegevus
12.1. perepäevad talvel ja kevadel koostöös
noortekeskusega
12.2. tervisliku toitumise/ hea kombestiku
päevad/koolitused koos
söökla/peakokkadega
12.3. sponsorite leidmine
12.4 ettevõtlikkuse projekt kogukonnas (vt
5.4.)
12.5. osalemine kogukonnakogu
koosolekutel ja piirkonna
koostöövõrgustikes

hj

Tähtaeg
Ürituste toimumise
aeg
Ürituste kavas

Hj, ÕE

pidev

Direktor, õj

kokkusaamiste
toimumise ajal

Vastutaja
hj

2022/2023 õppeaasta ürituste kalenderplaan

Kpv

Üritus

22.24.08
23. 24.08
25. 08

HARNO vebinarid
Hariduspeegel
Õpetajate
koostöönõupidamised
Maakonna hariduskonverents
Triigis kell 10:00-16:30
9.00 Õppenõukogu

26.08

August
Vastutaja
õpetajad
hj

Direktor/õj

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Direktor/õj
Direktor/õj

29.08
30.08

Lastevanemate koosolek
Ukraina lastevanemate
koosolek

Kpv

Üritus

1.09
kell 10
2.09

Avaaktus rahvamajas ja
klasside pildistamine
Reipalt koolipinki ja
siseterviseraja avamine
Algus 8:30
Bussid koju: 12:00
Debora Vaarandi konkurss?

hj

tervisliku toitumise ja
looduslikest materjalidest
meisterdamine ja kunstitööd
/nädal?
Heategevuslik teatejooks
Teatekross
Mihklilaat ja avatud uksed,
Maal elamise päev kell 11.0013.00

Algklasside kl
juhatajad ja hj

LAK laager

Marika A, hj,
ÕE
Hj + õpetajad

19.-23.
sept

23.sept
24. sept

23.24.sept

Teravad pliiatsid igal neljap
Külaline koolis
Uue LIP-DUBi tegemine
Söödav-mittesöödav
sügiseses metsas (KIK
projekt) - 1. ja 2. klassile
Sõrve linnustik 7.kl (KIK
projekt)
ÕE valimised (uued liikmed,
ühispilt...)

September
Vastutaja

Hj ja keh. õp

Eesti k õpetaja

Kehalise õp
Kehalise õp
Hj, õpetajad

ÕE ettepanek - Roosabanaanike
Loodusainete õp

Soovitavalt 2022. a sügisel

Loodusainete õp
ÕE, Hj

Kpv

Üritus

Oktoober
Vastutaja

5. okt
9.-15.
okt
14.15.okt

Õpetajate päev
Erasmus+ projektireis

Hj, dir, 9.kl
Direktor

POK laager

Muusika õp, hj,
ÕE
Õppedisainer jt
tiim /
informaatika õp

Õpioskuste olümpiaad, 5.-6.
kl

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

24.-30.
okt
15.okt
tähtaeg
20. okt

Kpv

III ka e-viktoriin majandusest
(JA korraldab)
Koolivaheaeg

Karjääri- ja
ettevõtluse õp

Teravad pliiatsid igal neljap
Osavõtt Õpilasleiutajate
riiklikust konkursist
Ettelugemispäev
Lahe koolipäev üritusest
osavõtt
Loodusfoto konkurss
Räätsaretk rabas – 6.kl (KIK
projekt)
Jukude-Mannide ristimine.
Viiendikud võetakse vastu
vanemasse astmesse.

Hj + õpetajad
hj

Üritus
Tulevikukompass, 8. kl ja 9.
kl
Teravad pliiatsid igal kolmap
Mõttespordiolümpiaad
Rahvastepallivõistlused 1.-3.
ja 4.-5
Mardijooks (1. kl)
Kadrid lasteaiast
Madrikohvik (2. ja 4. kl)

18. nov
28. nov

Kpv

Etlemis- v luule (konkurss v
festival vmt)
Töövarjupäev (7-9.kl)
I advent – kuusetulede
süütamine
Loodusliku kreemi õpituba
8.klass (KIK projekt)
Seebi õpituba 9.kl (KIK
projekt)
Pidžaamapidu/õhtu (1-5.kl)
Filmiõhtu (1-4.kl ja 5-9.kl)
Kadripäeva tähistmine

Üritus
Minifilmifestival (Nooruse
koolis (?))

Emakeele õp

Meediaringi juh
Loodusainete õp
Hj, 9.kl

November
Vastutaja

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

hj
Hj + õpetajad
IT õp
Keh. õp
Kl juh
Hj
Kl juh /
õppedisainer/
lapsevanemad
Emakeele õp
õppedisainer
Hj, Katrin,
klassijuhatajad
Loodusainete õp
Tiina M
ÕE
ÕE, hj
ÕE
Detsember
Vastutaja
Ingl k õp

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

12.dets

Kpv

Vabariiklikust etluskonkursist Eesti k õp
osavõtt
Jõululaat
Jõulukirik
Jõulukontsert
9.kl, hj, muusika
õp, näiteringi
juh
Jõulukinkide vahetus ja ÕE
ÕE
laager

Jaanuar
Vastutaja

Üritus
Lumelinna ehitamine
(võimalusel) – kõik klassid
Motivaarikas
Mõttemängude olümpiaad II
etapp
Koolisisene malevõistlus
Jäljendusvaadend (1-9kl /
õpetajad)
Öökool (või Ööülikool)

hj
Mõttemängude
ringijuht
Mõttemängude
ringijuht
Hj,
klassijuhatajad
ÕE, hj

Veebruar – teaduskuu/nädal
Vastutaja

Kpv

Üritus

8. veebr

Turvalise internetipäev
III ka talispordilaager
Mõttemängude olümpiaad III
etapp
koolivaheaeg
Kooli sünnipäev ja
aastapäevaaktus
Sõbrapäev / disko

27.-5. 03.
23.02.
14.02

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Kabevõistlus
Peastarvutamise finaal
Parimate loovtööde esitlus
(eelmise aasta tööd)
Teadusetendus koolis (ÕE
ettepanek)

Tulemus/hinnang/osalejad/
külalised

õppedisainer
Keh. õp, hj,
Mõttemängude
ringijuht
Hj, muusika õp
Hj, ÕE,
noortekeskus
Mõttemängude
ringijuht
Matem. õp
Hj, ÕE

Märts
Kpv

Üritus

Vastutaja

Tulemus/hinnang/osalejad/kü
lalised

Mõttemängude olümpiaad IV
etapp
Kabevõistlus

14.03

Mõttemängude
ringijuht
Mõttemängude
ringijuht
Matemaatikavõistlus Känguru Matem. õp
NE.KO.KO
Hj
emakeelepäev
Hj, eesti k õp

Kpv

Üritus

24.- 30

Koolivaheaeg
Stiilinädal
Maakonna koolinoorte
maastikujooks
Südamenädal
Erasmus +

12-19

Kpv

Aprill - tervisekuu
Vastutaja

Üritus
Individuaalalade või
KE.KA.KO spordipäev
Teeme ära (1-5.klass)
Perepäev ja kevadkontsert

Tulemus/hinnang/osalejad/kül
alised

ÕE
Keh. õp
hj
Dir

Mai
Vastutaja

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Keh.õp, hj,
Kl juh, hj
Hj,
noorsotöötaja
8kl, hj, kl juh
Loodusainete õp

Tutinädal
Harilaid kui liikuv maa (KIK
projekt) 5.klass
Veeelustik tiigis ja järves 3. ja Loodusainete õp
4. klassile (KIK projekt)
Kevadball (6-9.kl õpilastele)

Kpv

Üritus
5.-8. õpilaste ühine laager
õa viimane nädal ja
sealhulgas võistkondlik
spordipäev (sh olümpia,
piknik)
1.-8. kl LÕPUAKTUS
9. kl lõpuaktus

30.06- Laulupidu
02.07 “Püha on maa”

ÕE, hj,
Juuni
Vastutaja
Hj,
Keh.õp,
õpetajad
Õh, hj, 8 kl, kl
juh
Õh, hj, 8 kl, kl
juh
Muusika õp, hj,
Õpetajad (kl juh

Tulemus/hinnang/osalejad/külalised

