KINNITATUD
Õppenõukogu 30.08.2021
koosolekul nr 1-4/08

Kärla Põhikooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaan ja ürituste
kava
Kooli üldtööplaan on koostatud lähtuvalt kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest ja
2020/2021 õa töö kokkuvõttest.

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. Projektipäevad, projektõppe rakendamine –
augustis täpsem plaan
1.2. 1. - 3. klassi üleminek üldõpetusele

Õppejuht ja õpetajad

Täpsem plaan
oktoobris
2021/2022 õa

1.3.Tegevused õpilaste eesmärgistamise-,
eneseanalüüsi- ja väljendusoskuse
arendamiseks
1.4. Ümberpööratud klassiruumi meetodi suurem
kasutamine, laudade rühmapaigutus
1.5. Õppekorralduse muutmisega seotud
kogemuste/teadmiste jagamine
1.6. Tagasisidestamise/hindamise/õppimise/vigade
parandamise teema edasiarendus
1.7. Üleminek 75-minutilisele tunnile

Õppejuht ja
klassiõpetajad
Kõik õpetajad

pidev

Kõik õpetajad

pidev

Kõik õpetajad
Õppejuht/direktor

Regulaarselt
töörühmades ja
kolleegiumis
Õa jooksul

Kõik õpetajad

Õa jooksul

2. meede: suurem tähelepanu väärtuskasvatusele
Tegevus
2.1. õpetame õpilasi üksteist märkama ja
tunnustama läbi vaikuseminutite ja TORE
meetodite igapäevase kasutamise, ÕE rolli
suurendamine
2.2. õpilaste tunnustamisekorda väärtuspõhise
tunnustamise lisamine. Nt igal klassil oma sõna,
tunnuslause, vanasõna vm
2.3. väärtuskasvatus läbi erinevate tegevuste (sh
ilukirjanduse, ajakirjanduse, kunsti, muusika,
liikumise, veebi kasutamise, kooli projektide,

Vastutaja
Kõik kooli töötajad,
huvijuht

Tähtaeg
pidev

Töörühmade juhid
toovad ettepanekud
juhtkonda
Kõik õpetajad

Õa jooksul

pidev

[Type here]

kooliväliste tegevuste, keskkonnahoiu,
taaskasutuse, rohelise mõtteviisi jne)
2.4. õpilaste enesejuhtimisoskuse (sh kuulamis- ja
suhtlemisoskuse, vaikselt olemise, abi küsimise,
arvamuse avaldamise, viisakuse õpetamine,
pingetaluvuse) ja vastutustunde arendamine

Kõik õpetajad

pidev

Vastutaja
Kõik õpetajad,
informaatikaõpetaja
Informaatikaõpetaja,
haridustehnoloog
haridustehnoloog

Tähtaeg
Sept 2021

Kogu õa vältel

3.5. dokumendikaamerate arvu suurendamine

Haridustehnoloog,
informaatikaõpetaja,
kõik õpetajad
informaatikaõpetaja

3.6. lõimingute galerii

haridustehnoloog

Vastavalt valla
hankele
pidev

Vastutaja
huvijuht

Tähtaeg
pidev

direktor
Informaatikaõpetaja/
huvijuht
õppejuht

vajadusel
Alates sügisest

Vastutaja
Ettevõtlikkuse
õpetaja/klassijuhatajad
Direktor/ettevõtlikkuse
õpetaja
Õppejuht

Tähtaeg
Vastavalt üleriigilise
programmi ajakavale
Kevad 2022

3. meede: digididaktika rakendamine
Tegevus
3.1. Teams äppide kasutuselevõtt ülekooliliselt
(klassimärkmik, õppeülesanded)
3.2. ühiskoolitused (teemad: äpid, ekool:
arengukaart jm)
3.3. digilõime koolitus koostöös HARNO ja
Lümanda kool
3.4. õpetajate ja õpilaste teadmiste parendamine
digioskuste, sh digiturvalisuse teemal

Sept 2021
Alates jaanuarist

4. meede: tervise edendamine
Tegevus
4.1. kaasõpilaste poolt juhendatud liikumisega
õuevahetund
4.2.pikapäevaõpetaja - mänguõpetaja
4.3. muusika mängimise võimalus vahetunnis,
tantsuvahetunnid
4.4. kodukorra muutmine: nutiseadme kasutamine
ainult õues ja/või õpetaja loal

sügis

5. meede: ettevõtlikkuse edendamine
Tegevus
5.1. Tööle Kaasa programmis osalemine ja
tagasisidestamine
5.2. ettevõtliku kooli enesehindamine
5.3. karjääri- ja ettevõtlikkusõppe mooduli
rakendamine 3. kooliastmes (õppekava muudatus)

II Eestvedamine

Sept

[Type here]
Põhieesmärk on tagada organisatsiooni toimimine ja eesmärkide saavutamine rakendades
eestvedamise põhimõtetel tuginevat kaasavat juhtimisstiili.

6. meede: õppiva organisatsiooni arendamine
Tegevus
6.1. alustavad õpetajad õpivad
kogemustega kolleegide tundides
6.2. pedagoogilised ühisarutelud
erinevatel teemadel kolleegiumis
6.3. õpetajate koostööampsud pikal
vahetunnil
6.4. mentorite abi alustavatele
õpetajatele

Vastutaja
mentorid

Tähtaeg
pidev

Õppejuht/direktor/töörühmade Pidev, vastavalt
juhid
kolleegiumide
tööplaanile
Õpetajate endi algatus
Vastavalt
vajadusele/pidev
Direktor/õppejuht/mentorid
Mentorid määratud septks

7. meede: kaasamine
Tegevus
7.1. õpilaste (sh huvialast lähtuvalt)
kaasamine pika vahetunni sisustamisel,
ürituste korraldamisel, koolielust kaasa
rääkimisel, projektipäevade
läbiviimisel
7.2. hoolekogu või lapsevanemate
suurem kaasamine (nt igast klassist üks
lapsevanema esindaja)

Vastutaja
huvijuht

Tähtaeg
pidev

Hoolekogu algatus

8. meede: personali värbamine ja motivatsioon
Tegevus
8.1. ühine koolitus- ja lõõgastusreis
8.2. võimalusel lisaülesannete
tasustamine lisatasuga
8.3. tunnustamissüsteemi
väljatöötamine
8.4. õpetaja vaimse tervise toetamine
(sh tugikeskuse psühholoog, Heli
Maajärv jmt)

Vastutaja
direktor ja huvijuht
direktor

Tähtaeg

direktor

sügispoolaasta

direktor

Vastavalt vajadusele ja
võimalustele

Õa jooksul

pidev

9. meede: kooli õpikeskkonna jm materiaalsete ressursside arendamine ja kasutamine
Tegevus
9.1. õuekell
9.2. koolimaja esise maastiku
kavandamine

Vastutaja
direktor
direktor

Tähtaeg
Esimesel võimalusel
Peale soojustrasside
remonttöid

[Type here]

9.3. keemia-füüsikaklassi vastavuse
kaardistame ja selle tagamine
õppekavast tulenevate nõuetega
9.4. suusavarustuse täiendamine
vastavalt vajadusele
9.5. käsitöö ja kodunduse klassi
seadmete ja tehnilise seisukorra
kaardistamise
9.6. kooli helisüsteemi (kooliraadio)
väljaarendamine
9.7. aula helisüsteemi ümberehitus
9.8. digitaalsed teadetetahvlid fuajeesse
ja õpetajate tuppa

õpetajad

jaanuar 2022

Direktor/kehalise kasvatuse
õpetaja
Käsitöö- ja kodunduse
õpetaja, kunstiõpetaja

sügis/talv
Kevad 2022

haldusspetsialist

Kevad 2022

haldusspetsialist
haldusspetsialist

Jaanuar 2022
Sügis 2022

III Koostöö kogukonnas
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. AB-kooli programm kooliastujatele ja
nende vanematele
10.2. lapsevanemate kaasamine kooli
üritustel (matk, piknik, laadad, kontserdid,
näitused jmt); rühmatööd lastevanemate
koosolekul

Vastutaja
Õppejuht ja uue 1. kl
õpetaja
Klassijuhatajad,
huvijuht

Tähtaeg
Kevad 2022

Vastutaja
klassijuhatajad

Tähtaeg
pidev

pidev

11. meede: koostöö vilistlastega
Tegevus
11.1. Vilistlased kooli tundi, sh Tagasi
kooli! programmi kaudu

12. meede: koostöö partnerorganisatsioonidega ja ettevõtjatega
Tegevus
12.1. kogukonna (rahvamaja, raamatukogu,
spordihall, lasteaed, ettevõtted) kaasamine
kooli üritustel (matk, piknik, laadad,
kontserdid, näitused jmt); rühmatööd
lastevanemate koosolekul
12.2. ettevõtete külastamine karjääriõpetuse,
ettevõtlikkuse ja klassijuhataja tundides
12.2. töötoad kogukonnale TÕN raames

Vastutaja
Kõik kooli töötajad

Tähtaeg
pidev

Ettevõtlikkuse ja
karjääriõpetuse
õpetajad
huvijuht

pidev

Oktoober 2021

[Type here]

2021/2022 õppeaasta ürituste kalenderplaan

Kpv

Üritus

19.08

RESTART koolitus
personalile
Teismelise psühholoogia
koolitus
Maakonna hariduskonverents
Lastevanemate koosolek

25.08
26.08
30.08

Kpv

Üritus

1.09
2.09

Õppeaasta avaaktus
Reipalt koolipinki

29.09
pealelõ
unasel
ajal

Jukude-Mannide ristimine
Suur mihklilaat kooli hoovis
koostöös kogukonnaga

August
Vastutaja
direktor
direktor
Osilia
direktor
September
Vastutaja

Kpv

Üritus

1.10
?
20.10

Rahvusvaheline muusikapäev
Õpetajatepäev
Ettelugemispäev
TÕN nädala õpitoad
kogukonnale
Koolivaheaeg

huvijuht
9.kl. kl.juhataja
hj
Töörühmade
ettepanekud

loodusfotokonkurss

ringijuhendaja

Kpv

Üritus

November
Vastutaja

1.-5. 11

Madrikohvik
etlemiskonkurss

1.kl lasteaias mardiks
Lasteaia kadrid koolis
perepäev

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Hj
Hj liikumisõpetaja
9.kl. juhataja
Kõik klassid

Oktoober
Vastutaja

25.31.10
1.31.10

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

4. kl õpetaja
Huvijuht ja
emakeele
õpetaja
1. Kl õpetaja
hj
hj

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised
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29.11

Mõttespordiolümpiaad I
etapp
1. advent, kuusetuled

informaatikaõpe
taja
hj

Kpv

Üritus

Detsember
Vastutaja

13.12
22.12
23.12.09.01

Jõululaat
Jõulukirik, kontsertaktus?
Koolivaheaeg

hj
hj

Kpv

Üritus

Jaanuar
Vastutaja

23.12.09.01

Koolivaheaeg
Mõttespordiolümpiaad II
etapp

informaatikaõpe
taja

Kpv

Üritus

Veebruar
Vastutaja

21.22.02

hj

23.02

Teaduspäevad (või 14. alates
teadusnädal?)
(peastarvutamine, jm)
EV ja kooli sünnipäeva aktus

9.02
14.02

Turvalise interneti päev
Sõbrapäev

õpetajad
huvijuht

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Tulemus/hinnang/osalejad/kül
alised

Hj, direktor,

Märts
Kpv

Üritus

28. 02.06.03

Koolivaheaeg

14.03

Emakeelepäev
Mõttespordiolümpiaad III
etapp

Vastutaja

Emakeele õp. hj
informaatikaõpe
taja

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

[Type here]

Kpv

Üritus
Mõttespordiolümpiaad IV
etapp
Südamekuu
Kevadolümpia

Kpv

Kpv

Aprill
Vastutaja

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

informaatikaõpe
taja
Hj, inimeseõp
õpetaja, keh
kasv õpe
Hj, kehalise
kasvatuse
õpetaja

Üritus

Mai
Vastutaja

Metsaistutamine 7.-9. kl
Talgupäev „Teeme ära“
Heategevuslik teatejooks
9. kl tutipidu

õppejuht
hj
Keh kasv õpet
8.Kl juhataja, hj

Üritus
Õa lõpupiknik
1.- 8.kl õa lõpuaktus
9.kl lõpuaktus

Juuni
Vastutaja
Hj,
õppejuht, hj
Huvijuht, 8.kl
juh, direktor

Tulemus/hinnang/osalejad/külal
ised

Tulemus/hinnang/osalejad/külalised

