PÕLVA KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2017/2018. õa
Kinnitatud õppenõukogu poolt. Otsus nr 21 30.08 2017

I Sissejuhatus
Põlva Kooli üldtööplaan on dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaaasta tegevuskava, lähtudes õppekavast ja õppeaasta üldeesmärkidest. Üldtööplaan vormistatakse alapunktidena, kus
konkretiseeritakse igas alapunktis kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Õppenõukogu arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani õppeaasta algul.
Üldtööplaani nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor.
Üldtööplaani või selle andmestikku säilitatakse kolm aastat. Kooli üldtööplaan abistab õpetajaid oma tegevuse planeerimisel. Planeerimise lihtsustamiseks koostatakse kuu tööplaanid, kus vajadusel
täpsustatakse ja konkretiseeritakse üldtööplaanis toodut.
Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2016/2017. õppeaasta koolivaheajad järgmistel perioodidel:
I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 07. jaanuar 2018. a;
III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 04. märts 2018. a;
IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 01. mai 2018. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.
Vastavalt Põlva Kooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood jaotatud kolmeks õppetrimestriks:
I trimester 12 nädalat (01. september 2017. a kuni 01. detsember 2017. a ) 12 õppenädalat
II trimester 12 nädalat (04.detsember 2017. a kuni 16. märts 2018. a )
12 õppenädalat
III trimester 11 nädalat (19.märts 2018. a kuni 12. juuni 2018. a )
11 õppenädalat
Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassil koos eksamiperioodiga vähemalt 185 õppepäeva.
Kooli põhiväärtused
Koostöö – koostöö õpilaste, õpetajate, koolitöötajate ja vanemate vahel, tähtis on iga liikme panus.
Avatus – oleme sallivad ja arvestame erinevustega, innustume uutest ideedest ja loome kooli traditsioonid.
Austus – väärtustame nii ennast kui teisi ning ümbritsevat keskkonda ja kultuuri.
Positiivsus – suhtume ellu entusiastlikult, oleme ettevõtlikud ja väärtustame tervislikke eluviise.
Järjepidevus ja vastutus – püstitame eesmärgid ja vastutame nende täideviimise eest.
Põlva Kooli üldeesmärk tuleneb kooli põhiväärtustest: Õpilase ja õpetaja õppe- ja huvitegevuse koostöö viib motiveeritud õppimiseni ja võimete arendamiseni.
II 2017/2018. õppeaasta eesmärgid
Õpilase isiklikud võimed arenevad ja avalduvad õppetöö ning huvitegevuse käigus läbi koostöö.
Alaeesmärgid:
1) Koostöö õpilase ja õpetaja vahel
Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
o õpetaja roll teadvustatud eeskujuna;
o klassijuhataja kui võtmeisik õpilase arengu toetamisel;
o soodsate tingimuste loomine õppimiseks (sh õppima õpetamine);
o kujundava hindamise põhimõtete rakendamine igapäevatöös;
o õpilastele metoodiliselt mitmekesiste õpivõimaluste pakkumine;
o andekate õpilaste toetamine võistlusteks, konkurssideks ning olümpiaadideks ettevalmistumisel;
o võimalus tegeleda ainega süvitsi huvisid ja võimeid arvestades;
o õpilaste erivajaduste märkamine ja nendega arvestamine;
o õppetöö elavdamine õues-õppe, õppekäikude ja projektides osalemise kaudu;
2) Koostöö õpetajate vahel
o õpetaja enesereflektsioon (kolleegi tundide külastamine ja tagasisidestamine);
o koolitustelt kogutud hea praktika jagamine (kogemuste kogukonnad);
o õppeainete lõiming;
3) Koostöö lapsevanematega
o arenguvestlused;

o probleemvestlused vastavalt vajadusele;
o lastevanemate koosolekud ja ühisüritused;
o lastevanemate koolitusprogrammi käivitamine
III Üldtööplaan
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Aprill
Mai
Juuni
Juuli
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Tähtaeg (kuu)

Tegevused ja ülesanded valdkonniti

Vastutaja

Kaasatud isikud

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS
1. koosolek - Päevakord: Üldtööplaani kinnitamine
2. koosolek - Päevakord: Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine
3. koosolek - Päevakord: Põhikooli lõpetamine. Kiituskirjade väljaandmine.
4. koosolek - Päevakord: Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine.

K. Nook
K. Nook
K. Nook
K. Nook

Kõik õpetajad
Kõik õpetajad
Kõik õpetajad
Kõik õpetajad

HOOLEKOGU TEGEVUS
1. koosolek
2. koosolek
3. koosolek
4. koosolek

Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees

hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed

KOOLISISESE JUHTIMISE ÜLESANDED JA TEGEVUSED
Üldtööplaani koostamine ja kinnitamine
Kooli kodukorra tutvustamine
Arenguvestlused õpetajatega
Sisehindamise läbiviimine
Tagasiside tasemetööde jms. kohta
Järelvastamise süsteemi jätkuv rakendamine
Andekate laste toetamine olümpiaadiks ja võistlusteks ettevalmistamisel
Väikeklasside avamine
Õpiabirühmade rakendamine
Kooli ruumide rendilepingute sõlmimine ja kasutusgraafiku kinnitamine
Pikapäevarühmade rakendamine
Logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, eripedagoogi tugi õpilasele
Õpi- ja käitumisraskustega õpilaste ja nende vanemate nõustamine
Vanemate kaasamine õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamiseks
Õpilaste põhjuseta puudumiste vähendamine järelevalve tugevdamise abil
Koostöö Rajaleidja keskusega
Õpilaste karjäärivalikute toetamine testimise ja nõustamise kaudu
Infolehe väljaandmine
Koolitusplaani koostamine
Kogemuste koda - kolleegilt kolleegile
Õpilaste tunnustamine
TORE liikumine
Arengukava ( 2017-2020) täiendamine või muutmine (vajadusel)
Hädaolukorra lahendamise plaani kinnitamine, tutvustamine ja instrueerimine.
Tulekahju korral tegutsemise plaani tutvustamine ja instrueerimine. Evakuatsiooni õppus.
Töötervishoiu ja tööohutuse juhendi koostamine, kinnitamine ja tutvustamine-instrueerimine
Lõpudokomentide tellimine
Töötajate töökoormused ja nende kinnitamine: Töötajate töölepingute sõlmimine
Raamatukogu õppekirjanduse ja trükiste (rakendustr.-d, ilukirj.-s) tellimine vastavalt kooli õppekavale
Kooli sümboolika jätkuv väljatöötamine (koolilaul, meened, tänukirjad, diplomid jne.)
Kooli päevakava kinnitamine (Tunniplaan)
Uue eelarveaasta (2018 a.) prioriteetide kavandamine
e-päevikute kontroll (aine-,pikapäeva- ja ringipäevikud)
Koolikorralduslik info kooli kodulehel, teadete tahvlile, Stuudium (e-päevik)
Töötajate ametijuhendite uuendamine, vajadusel täiendamine
EHIS- e , EIS-i statistiline aruandlus, registrite korrashoid

K.Nook
K.Lõhmus, A.Sikkal
K.Nook
K.Lõhmus, A.Sikkal
K.Nook
A.Sikkal, K. Lõhmus
A.Sarapuu
A.Sikkal, Kaie Lõhmus
K.Oja
K.Nook
A.Sikkal
K.Oja
K.Oja
K.Oja
M.Vahtra, M.Menning
K.Oja
V.Naruski
S.Rammul
K.Nook
A.Sikkal, K. Lõhmus
K.Nook
V. Grigorjev
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Lõhmus, + huvij.-d
K.Nook
K.Nook
I.Kõima

õppejuhid, aineühendused, koordinaator
õpilased, klassijuhatajad, õpetajad
õppejuhid
Aineühenduste esimehed, õpetajad
õppejuhid, aineühendused
aineühenduse esimehed, õpetajad
aineühenduse esimehed, aineõpetajad, klassiõpetajad
õpetajad
õpetajad
majandusjuhataja
sotsiaalpedagoog, klassijuhatajad
sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog, eripedagoog
sotsiaalpedagoog, klassijuhatajad
sotsiaalpedagoog, klassijuhatajad
sotsiaalpedagoog, psühholoog, klassijuhatajad, klassiõpetajad
klassijuhatajad, Rajaleidja keskus
kooli tugikeskus, Rajaleidja keskus, Põlva Gümn.
õpetajad, õpilasesindus, õpilased
õppejuhid; aineühenduste esimehed
aineühenduste esimehed, aineõpetajad
õppejuhid, aineühenduste esimehed, koolipidaja
õpilasesindus, õpilased
õppenõukogu, hoolekogu,õpilasesinus, koolipidaja
kõik töötajad
kõik töötajad
kõik töötajad
õppejuhid
kõik töötajad
raamatukogujuhataja, õp.juh.-d, aineüh. esimehed
oskusainete õpetajad, õpilasesindus, direktsioon, arendusjuht
õppejuhid, õpetajad
õppejuh.-d, aineühenduste esim.-d, aineõpet., kl.juh.-d
õpetajad, ringijuhid
õppejuhid, administratsioon
õppejuhid, aineühenduste esimehed
direktor, õppejuhid

KOOLI ÕPPEKAVAST TULENEVAD ÜLESANDED JA TEGEVUSED
Tunnijaotusplaani kinnitamine
Ainekavade kinnitamine

K.Nook
K.Lõhmus, A.Sikkal

õppejuhid
aineühenduste esimehed, õpetajad

Tunniplaani uuendamine
Õpperühmade/klasside komplekteerimine
Õpetajate töökavade kinnitamine
Loovtöö juhendi kinnitamine koos täienduste ja parandustega
Õpetajate töökavade uuendamine
6. ja 9. kl. õpilaste nõustamine haruklasside valikul ning edasise õpitee valikul
Taseme- ja loovtööde läbiviimine ja analüüs
Lõpueksamite läbiviimine ning analüüs
Raamatukogu õppekirjanduse vastavuses hoidmine kooli õppekavaga
Õppekäigud ja tunnid väljaspool kooli
Osalemine rahvusvahelistes projektides (Erasmus, BSP, Unesco, GLOBE, Nordplus jt.)
Osalemine Teaduskooli, HITSA , KIK-i jt. projektides
Õpilaskonverentsi korraldamine ja läbiviimine
Kooli hariduskonverents: "Õpetajalt õpetajale"

S.Rammul
K.Lõhmus, A.Sikkal
K.Lõhmus, A.Sikkal
K.Nook
K.Lõhmus, A.Sikkal
kalassijuhatajad
K.Lõhmus, A.Sikkal
Kaie Lõhmus
A.Ojaste
S.Rammul
K.Nook
S.Rammul
K.Lõhmus
K.Lõhmus

aineühenduste esimehed
aineühenduste esimehed
õpetajad
õppejuht, koordinaator
õpetajad
kooli tugikeskus, Rajaleidja keskus
õpetajad, koordinaator
aineühendused
õppejuhid, aineühenduste esimehed
õppejuhid, aineõpetajad
arendusjuht, aineõpetajad; huvijuhid
õpetajad
aineühenduste esimehed, koordinaator, õpilasesindus, huvijuht
K.Nook, A.Sikkal, aineühenduste esimehed

LASTEVANEMATE JA ÕPILASTE OSALEMINE KOOLIELUS
Lastevanemate üldkoosolek. (vajadusel - lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse)
Klasside lastevanemate koosolekud
Lastevanemate koolitusprogrammi käivitamine
Õpilasesinduse valimine
Õpilasesinduse koosolekud
Arenguvestlused õpilase ja vanema(te)ga
Õppekäigud, ekskursioonid, piknikud, spordiüritused, kontsertid, peod (ühisüritused)
Võistlus "Suitsuprii klass" (4. - 9. klass)
Vanemate kaasamine õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamiseks
Õpilaste osalemine huviringide töös
Jõululaat
Sõbrapäeva laat
Jüripäevajooks
Direktori tänuvastuvõtt

K.Nook
Klassijuhatajad
K.Lõhmus, A.Sikkal
K.Nook
A.Ladva, D.Pehk
Klassijuhatajad
Klassijuhatajad
Klassijuhatajad
K.Nook
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
K.Nook

klassijuhatajad, õpetajad
vajadusel aineõpetajad, õppejuhid, direktor
Tugikeskus, klassijuhatajad, õpetajad, lapsevanemad
huvijuhid, klassijuhatajad, õpilased
õpilasesindus
lapsevanemad, õpilane
lapsevanemad, õpilased
õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad
hoolekogu, õpetajad, kooli tugikeskus, lapsevanemad
ringijuhendajad, lapsevanemad
õpilasesindus, õpilased, lapsevanemad
õpilasesindus, õpilased, lapsevanemad
keh.kasv.õp., klassij., õpetajad, õpilased,lapsevanemad
õpilased, lapsevanemad,huvijuh.-d, õppej.-id, õpetajad

LIIKLUSKASVATUSEGA SEOTUD TEGEVUSED
Liiklusõpetus 3.klassis (Jalgratturi koolitus)
Liiklusohutuse koolitused 1.-4. klassides
Alkoholi- ja liiklusteemalised koolitused/loengud

A.Sikkal
A.Sikkal
K.Lõhmus, A.Sikkal

T.Meiel, koordinaator
klassijuhatajad
klassijuhatajad, aineõpetajad

TERVISEDENDUS
Spordipäev "Reipalt koolipinki" (7.-9. kl.)
Võistlus "Suitsuprii klass" (4.-9. kl)
Info tervislikest eluviisidest, esmaabi koolitused
Sõltuvustest, haigustest
Ujumisõpetus
"Kaitse end ja aita teist"
HIV/AIDS seminarid (7.-9. kl)
Evakuatsiooniõppus
Tervislik koolilõuna
Tervisenõukogu üritused

MTÜ Meie Stuudio
Klassijuhatajad
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
U.Musting
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
K.Nook
K.Nook
U.Musting

Põlva Koolipere
õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad, tervisenõukogu
klassijuhatajad, med.õde
klassijuhatajad, med.õde
kehalisek. õpetajad
7. kl juhatajad
nõustamiskabinet Amor
kõik töötajad
söökla töötajad, med.töötaja, tervisenõukogu
õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad, tervisenõukogu, med.töötaja

HUVITEGEVUS/ÜLEKOOLILISED ÜRITUSED
Kooliaasta avaaktus
Reipalt koolipinki 2017
Ettevõtluspäev
Nordplus juunior projekt "The pover of initiative" 201772018 õppeaastal
Spordinädal
Huviringide planeerimine ja töösse rakendumine
Õpilasesinduse valimiskampaania
Õpilasesinduse valimine
Laste Vabariik 2017
Maakondlik õpioskuste võistlus 6-tele klassidele (korraldab Põlva Kool)
Õpetajate päev
Heategevuslik helkurikampaania
Eesti Vabariik 100 - 100 lauamängu
Etlemiskonkurss „Tahan Sulle öelda…“
Teatri Ühiskülastus (Teater Ugala)
Põlvamaa noortekonverents 8.-9. klassidele

K.Nook
huvijuhid, õppejuhid, klassijuhatajad, õpilased, õpetajad
A. Laine
huvijuhid, klassiõpetajad, klassijuhatajad, õpetajad
K.Hakk
huvijuht, koordinaator, õpilasesindus
K.Hakk
huvijuht, koordinaator, õpilasesindus
A.Ladva, D.Pehk
keh.kasv.õpet.-d, klassij.-d, klassiõpetajad, õpetajad, lapsev.-d
A.Ladva, D.Pehk
ringijuhendajad, aineühendused, õpilasesindus
A.Ladva
õpilased
K.Nook
huvijuhid, klassijuhatajad, õpilased
Eesti Lastekirjandiuse Keskus
huvijuhid, klassiõpetajad
A.Ojaste, H.Allikvee
loodusainete, matemaatika, eesti keele aineühendused
A.Ladva, D.Pehk
9.-d klasside õpilased
A.Ladva, D.Pehk
õpilasesindus
A.Ladva
TORE liikmed, õpilasesindus
A.Ojaste, H.Allkvee
eesti keele aineühendus, huvijuht
D.Pehk
klassiõpetajad
A.Ladva
Põlva Maavalitsus, õpilasesindus, õpilased, klassijuhatajad

Noortekonverents "Lahe Koolipäev 2017" (Nordea Kontserdimaja)
Stiilipäev
Kodanikunädal
Viktoriin
Euroopa Jõulupuu projekt
Kooli õppehoonete kaunistamine jõuludeks
Jõulunädal (jõulupost)
Jõulu kohvik - Kesk 25 C-116
Jõululaat - Kesk 25 sööklas
Jõulupidu 1. - 4. klass
Jõulupidu 5. - 9. klass
Stiilipäev
Maakondlik loovuspäev 3. klassile
Esinemine lasteaialastele (Koolimaja tee 1)
Heategevuskontsert (Põlva Hooldekodu)
Lasteaialaste esinemine (Koolimaja tee 1)
I trimestri kogunemised
Koolikontsert
1. klasside 100 päeva pidu
Stiilipäev
Sõbranädal ( laat, fotonurk, sõbrapostkast, stiilipäev)
Eesti Vabariik 100 nädal 19.-23. veebruar
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktus
II trimestri kogunemised
Kohtumine kirjanikuga (Koolimaja tee 1)
Teari ühiskülastus (Teater Vanemuine)
Stiilipäev
Ujumisvõistlused 1. - 9. klass
Õpilaste ja õpetajate mäng
Stiilipäev
Kevadkontsert
Spordipäev
9. klasside viimane koolikell (tutipäev)
Direktori tänuvastuvõtt
Stiilipäev
Projektipäev (5. - 9. klass) (kohtumine kirjanikuga Kesk 25)
Kohtumine kirjanikuga Kesk 25
Telklaager (Lina tn. 21
Tegevused 1. klassi astuvatele lastele (Koolimaja tee 1)
Viimase koolipäeva aktus (1. - 8. klass)
9.klassi lõpuaktus

A.Ladva
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
D.Pehk
D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva
A.Ladva
D.Pehk
A.Ladva
A.Ladva
D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D. Pehk
D.Pehk
A.Ladva, D. Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
D.Pehk
D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
K.Nook
A.Ladva, D.Pehk
A.Ladva
A.Ojaste
D.Pehk
D.Pehk
A.Ladva, D.Pehk
K.Nook

õpilasesindus
õpilasesindus
ajaloo-ühiskonnaõpetuse õpetajad, klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad, kunstiõpetajad, õpilasesindus
õpilasesindus
õpilasesindus, 9a klass
õpilasesindus, õpilased, klassijuhatajad, lapsevanemad
õpilasesindus, õpilased, klassiõpetajad, huviringid
õpilasesindus, õpilased, klassijuhatajad, huviringid
õpilasesindus
korralduskomisjon
ringijuhendajad
ringijuhendajad
lasteaiaõpetajad
direktor, õppejuhid
muusikaõpetajad, õpilased
1. klasside klassiõpetajad, muusikaõpetajad
õpilasesindus
õpilasesindus, õpilased, lapsevanemad
õpilasesindus,TORE liikmed, klassiõpetajad, klassij.-d,õpilased
õpilasesindus, õpilased, klassijuhatajad, õpetajad
direktor, õppejuhid
A.Ojaste, raamatukogu
klassiõpetajad
õpilasesindus
keh.kasv.õpetajad,
õpilasesindus
õpilasesindus, õpilased
õpilasesindus, ringij.-d, klassij.-d, klassiõpetajad, õpilased
keh.kasv.õpetajad, õpilased, lapsevanemad, õpetajad
õpilasese., 8-kl. ja 1. kl. õpilased-klassijuhatajad, klassiõpetaja
õppejuhid, huvijuhid
õpilasesindus
aineühendused
huvijuht
klassiõpetajad
klassiõpetajad, lapsevanemad
õpilasesindus, klassijuhatajad, aineühendused
õppejuhid, huvijuhid, õpetajad

AINEÜHENDUSTE TEGEVUS
Aineühenduste üldtööplaanide koostamine
Õpikute, töövihikute tellimine
Aineühenduste koosolekud
Õppevahendite tellimine
Uue õppeaasta (2018/2019 õa.) koormuste jaotus
Õpilaste ettevalmistamine maakondlikuks ja vabariiklikuks olümpiaadiks
Täiendkoolituse planeerimine

Aineühenduste esimehed
K.Nook
Aineühenduste esimehed
K.Nook
Aineühenduste esimehed
Aineühenduste esimehed
K.Nook

aineühenduste liikmed
raamatukogu, aineõpetajad
aineühenduste liikmed
aineühenduste esimehed ja liikmed
aineühenduste liikmed
aineühenduste liikmed, koordinaator
õppejuhid, aineühenduste esimehed

KLASSIÕPETAJATE AINEÜHENDUS
Huviringide planeerimine
Leivanädal
Kodanikunädal
Koolimaja kaunistamine jõulukuuks
Teatri ühiskülastus
Jõulunädal
Esinemine lasteaialastele
100 päeva pidu (1.-sed klassid)
Eesti 100 nädal
Emakeele nädal
Jutuvestja konkurss
1. kl.-i astuvate laste ja lastevanemate keskustepäev/koolituspäev
Telklaager

Kristi Puna (esimees)
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
ringijuhid
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed

Õppekäikudel osalemine:
Õppeprogramm "Rõõmsalt rappa" Meenikunno raba 1a,b,c,d,e õpilastele
Õppeprogramm "Õuesõppemängud talumaastikul“ Pokumaa 2a klassi õpilastele
Õppeprogramm "Hülge elu Läänemeres" Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 2b, c, f, g klassi õpilastele
Õppeprogramm „Kalad“ Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 2d,e klassi õpilastele
Õppeprogramm "Õuesõppemängud talumaastikul“ Pokumaa 3a klassi õpilastele
Õppeprogramm „Avastamise ruum“ Eesti Loodusmuuseum 3b,c klassi õpilastele
Õppeprogramm "Hülge elu Läänemeres" Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 3d klassi õpilastele
Õppeprogramm „Kalad“ Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 3e klassi õpilastele
Õppeprogramm "Hülge elu Läänemeres" Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 3f klassi õpilastele
Õppeprogramm "Päikesesüsteem" Tartu tähetornis 4a,b,c,e,f klassi õpilastele
Õppeprogramm "Päike ja teised tähed" Tartu tähetornis 4d klassi õpilastele

klassiõpetajad
klassiõpetaja
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetaja
klassiõpetajad
klassiõpetaja
klassiõpetaja
klassiõpetaja
klassiõpetajad
klassiõpetaja

EESTI KEELE JA AJALOO AINEÜHENDUS
Ekskursioon 9. klassidele Juhan Liivi muuseumisse ja Alatskivi lossi
Õppekirjanduse tellimine
Vabariiklik Põlva koolis toimuv etluskonkurss "Tahan sulle öelda"
Emakeele kooliolümpiaad
Kodanikupäev, õppesõidud riigikogusse 9. klassidele
Põlva Kooli vanema astme jõuluetendus
Betti Alveri nimeline luuleteatrite festival „Tuulelapsed“ Jõgeval
Tammsaare-nimeline etluskonkurss Albu Koolis
Vabariiklik etlemiskonkurss
Emakeele vabariiklike uurimistööde eelvooru esitamine. (7.-9.klass)
Ajaloo ainenädal - kodanikunädal
Ajaloo olümpiaadi koolivoor (valikuliselt)
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Kirjanduse uurimistööde esitamine
Olümpiaadi uurimistööde esitamise tähtaeg (7.-9.klass)
Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor
F. Tuglase nimeline kirjanduskonkurss
Mälumäng Eesti 100
Eesti Vabariik 100 aktus
Virtuaalnäitus esemetest, mis pärinevad aastatest 1918-1940. Parimatest reaalne näitus. Soovide sein EV
Loovkirjutamise konkurss: sada sõna Eestile ja videotervitus Eesti vabariigile
Scrabble´i mängu turniirid õpetajatele ja õpilastele
Eesti keele ainenädal
Emakeelega seotud ettevõtmiste pidulik kokkuvõte, kooliaktused emakeelepäeva tähistamiseks,
R. Rohu nimeline kirjanduskonkurss
Juhan ja Jakob Liivi nimeline etlejate konkurss (piirkondlik)
Maakondlik kooliteatrite päev
Maakondlik jutuvestja konkurss
„Muuseum kohvris“: Karilatsi Talurahvamuuseumi tunnid koolis
Ajaloo õppekäigud võimaluse korral (läbi õppeaasta)
Teatrialane ekskursioon 8. klassidele „Vanemuise teatri tagatoad“ ja etenduse vaatamine (läbi õppeaasta)
eTvinning projektis osalemine "Kaks riiki-kaks kindlust" koostöös Ypsonas kooliga Limmasolis

Maia Punak (esimees)

VÕÕRKEELTE AINEÜHENDUS
Inglise keel
Ettevõtlusnädal ja Nordplus Juunior projektikohtumine "The power of initiative" 2017/2018 õppeaastal
Inglise keele ja kultuuri õppekäik 9c klassile.Teatrietendus Oliver Twist
e-raamatute konkurss
8.klasside interaktiivne viktoriin
Võõrkeelte ainenädal
Kooliolümpiaad 9. kl. õpilastele
Inglise keele 9. klasside maakondlik olümpiaad
7. klasside kooliolümpiaad
Inglise keele 7. klasside maakondlik olümpiaad
Algklasside inglise keele päev
eTvinning projektis osalemine

Eve Jaansoo (esimees)

Saksa keel
e-raamatute konkurss
Võõrkeelte ainenädal
Saksa keele maakonna olümpiaad 7. ja 8. klassidele
Saksa keelt tutvustav töötuba 5. klassidele

õp. L.Parder, õp. R.Käär, õp. V.Rätsepp, + ajalugu
aineühenduse liikmed
A.Ladva, raamatukogu, emakeele õpetajad
emakeele õpetajad, koordinaator
õp. Mait Kuusik, õp. Jaana Aedmäe
õp.M.Punak, huvujuht Annika Ladva, 9. klasside juhatajad
emakeeleõpetajad
emakeeleõpetajad
emakeeleõpetajad
õp. Mait Kuusik, õp. Jaana Aedmäe
ajaloo-ühiskonnaõpetuse õpetajad, huvijuhid, üpilasesindus
õp. Mait Kuusik, õp. Jaana Aedmäe
emakeeleõpetajad, õp. Merle Pintson, koordinaator
emakeeleõpetajad
õp. Mait Kuusik, õp. Jaana Aedmäe, koordinaat.
emakeeleõpetajad
aineühenduse liikmed
aineühenduse liikmed, direktor
õp.Mait Kuusik,õp.Jaana Aedmäe, klassijuhatajad,õpilasesindus
emakeeleõpetajad, klassijuhatajad, õpilasesindus
õp. I.Vent, õp. M.Punak, emakeeleõpetajad
eesti keele aineühenduse likmed, huvijuhid, õpilasesindus
emakeeleõpetajad, huvijuht Annika Ladva, raamatukogu
emakeeleõpetajad
emakeeleõpetajad, õp. Merle Pintson
emakeeleõpetajad
eesti keele aineühenduse liikmed
õp. M. Kuusik, õp. J.Aedmäe
õp. M. Kuusik, õp. J.Aedmäe
õp. M.Punak, õp. M.Asi-Lang, õp. L.Parder
õp. M.Kuusik

inglise keele õpetajad, õpilased
inglise keele õpetajad, õpilased
inglise keele õpetajad, õpilased
inglise keele õpetajad, õpilased
inglise keele õpetajad, õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
inglise keele õpetajad, õpilased
inglise keele õpetaja (õp. K.Hakk)

saksa keele õpetaja, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased
saksa keele õpetaja, koordinaator, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased

Saksa keele päev 6.-7. kl õpilastele
Saksakeelsete laulude võistlus Lautstark 1.-6. klassidele

saksa keele õpetaja, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased

Vene keel
Võõrkeelte ainenädal
Kooliolümpiaad 8. kl õpilastele
Kooliolümpiaad 7. kl õpilastele
Kooliolümpiaad 6. kl õpilastele

vene keele õpetajad, õpilased
vene keele õpetajad, koordinaator, õpilased
vene keele õpetajad, koordinaator, õpilased
vene keele õpetajad, koordinaator, õpilased

LOODUSAINETE AINEÜHENDUS
Õpikute, töövihikute tellimine
Aineühenduse koosolekud
Ainekabinettide inventuur
Keemia kooliolümpiaad
Keemiaolümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Füüsika kooliolümpiaad (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Bioloogia koolioolümpiaad (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Bioloogiaolümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
geograafia kooliolümpiaad (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
geograafiaolümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Loodusteaduste kooliolümpiaad (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Loodusteaduste olümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Teadlaste ÖÖ
Teadusteatrite Festival Viljandis
Loodusainete ainenädal
Õppekäikudel osalemine:
Õppeprogramm "Muld" Peri Mahemõisas 6a klassi õpilastele
Õppeprogramm "Alam-Pedja lammialad" 5a klassi õpilastele
Õppeprogramm "Matkasellid looduses"( MTÜ Looduskooli õppeprogramm) 8a klassi õpilastele
Õppeprogramm "Orienteerumine Ruunaraipe luidetel" 6c, 6e klassi õpilastele
Õppeprogramm "Kivimid ja mineraalid" 6b klassi õpilastele (TTÜ Särghaua õppekeskus Kurgjal)
Õppeprogramm "Matkasellid looduses"( MTÜ Looduskooli õppeprogramm) 8b klassi õpilastele
Õppeprogramm "Eestimaa looduse lugu-jääajajärgne elustiku areng"(Jääaja Keskuse aktiivprogramm)
Õppeprogramm "Roomajad" 7a klassi õpilastele (Tallinna Loomaaias aktiivõppeprogramm)
Õppeprogramm "Selgroogsed loomad" 7b klassi õpilastele (Tallinna Loomaaias aktiivõppeprogramm)
Õppeprogramm "Kalad talvel" 5b, 5c klassi õpilastele (MMÜ Võrtsjärve Õppekeskus)
Õppeprogramm "Roomajad" 7c klassi õpilastele (Tallinna Loomaaias aktiivõppeprogramm)
Õppeprogramm "Selgroogsed loomad" 7e klassi õpilastele (Tallinna Loomaaias aktiivõppeprogramm)
Õppeprogramm "Roomajad" 7d klassi õpilastele (Tallinna Loomaaias aktiivõppeprogramm)
Õppeprogramm "Kalad talvel" 5d, 7f, 8f klassi õpilastele (MMÜ Võrtsjärve Õppekeskus)
Õppeprogramm "Karula rahvuspark" 6d klassi õpilased
Õppeprogramm "Matkasellid looduses"( MTÜ Looduskooli õppeprogramm) 8c, 8d,8e, klassi õpilastele
Õppeprogramm "Eestimaa looduse lugu-jääajajärgne elustiku areng"(Jääaja Keskuse aktiivprogramm) 9c
Õppeprogramm "Jääaeg-Maa arengu lahutamatu osa"(Jääaja Keskuse aktiivprogramm) 9d, 9e kl.
Õppeprogramm "Koiva-Mustjõe luhaelupaigad" 5e klassi õpilastele

Jaak Kepp (esimees)

MATEMAATIKA AINEÜHENDUS
Matemaatikaõpetajate suvepäevad Valgas
Augustikuu õpetajate foorum Räpinas
Aineühenduse koosolek
Matemaatika ainenädal
Plusmiinus matemaatikavõistlus
Informaatikaolümpiaadi eelvoor
Informaatikavõistlus Kobras I voor
Vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Jõhvis ja Toilas
Matemaatika laager Võrumaal
Veebipõhine matemaatikavõistlus Kuubik
Matemaatika talvinene lahtine võistlus
Matemaatika olümpiaadi koolivoor
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor
Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor
Matemaatikavõistlus NUPUTA eelvoorud ühiste ülesannetega Räpina Ühisgümnaasiumis
Informaatikavõistlus Kobras II voor
Matemaatikavõistlus Matetalgud

Annika Muuga (esimees)
matemaatika õpetajad
matemaatika õpetajad
matemaatika õpetajad
matemaatika õpetajad, huvijuht, õpilasesindus
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased, koordinaator
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, koordinaator, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased, koordinaator
matemaatika õpetajad, koordinaator, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased, koordinaator

aineühenduse liikmed, õppejuht, raamatukogujuhataja
aineühenduse liikmed
raamatukogu töötajad, majandusjuhataja
õp.I.Tiivoja, 8.-9. klassi õpilased, koordinaator
õp.I.Tiivoja, 8.-9. klassi õpilased, koordinaator
õp. J.Kepp, 8.-9. klasside õpilased, koordinaator
õp.J.Kepp, 8.-9.k lasside õpilased, koordinaator
õp.U.Lehestik, õp.K.Kahar, 7.-9.klassi õpilased, koordinaator
õp.U.Lehestik, K.Kahar, 7.-9.klassi õpilased, koordinaator
K.Savi, K.Tamm, 7.-9.klassi õpilased, koordinaator
K.Savi, K.Tamm, 7.-9.klassi õpilased, koordinaator
loodusainete õpetajad 7.-9.klassi õpilased, koordinaator
loodusainete õpetajad 7.-9.klassi õpilased, koordinaator
õp. J.Kepp, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. I.Tiivoja, aineühenduse liikmed, õpilased
loodusainete aineühenduse liikmed, huvijuhid, õpilasesindus
õp. K. Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Savi, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Savi, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. U.Lehestik, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. U.Lehestik, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Kahar, õp. A.Viikmaa, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. U.Lehestik, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Kahar, õp. K.Simso, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K. Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Savi, A.Viikmaa, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Savi, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Savi, aineühenduse liikmed, õpilased
õp. K.Tammiste, aineühenduse liikmed, õpilased

matemaatika õpetajad, õpilased

matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased
matemaatika õpetajad, õpilased

Rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGRU
Sudokude lahendamise võistlus 5. - 9. klassidele Oraval
Matemaatikaolümpiaad 4.kl.+5.kl.+6.kl.
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
Matemaatikavõistlus NUPUTA lõppvoor
6.klassi matemaatika tasemetöö
Matemaatika põhikooli lõpueksam
OSKUSAINETE AINEÜHENDUS
Aineühenduse koosolek
Õppeaasta avaaktus
Spordinädal: Maraton, tervisepäev, jooksukross, liikumispäev, spordialade tutvustamine, tehnikapäev
4.-5.kl. rahvastepall
7.-9. kl. korvpall
Muusikaõpetajate sügispäevad Saaremaal
Teatri ühiskülastus (Teater Ugala)
Jõulupeod
Osalemine näitusel: "Minu kodukoha 100 kunstiteost Eestile"
Oskusainete ainenädal
Kunstiõpetuse olümpiaadi piirkonnavoort
"Tähelepanu, start"
1.-3.kl. rahvastepall
Eesti vabariik 100 aktus
Klassidevaheline teatesuusatamine
Klassidevaheline ujumisvõistlus
Spordipäev
Kunstiolümpiaadi lõppvoor Tallinnas
Kevadnäitus
Õpilastööde näitus põlva keskraamatukogus
Osalemine näitusel"Eesti 100 -hõberemmelgas"
Kevadkontsert
Õppeaasta lõpuaktused

Vesta Naruski (esimees)
oskusainete aineühenduse liikmed
Muusikaõpetajad
kehalise kasvatuse õpetajad
kehalise kasvatuse õpetajad
kehalise kasvatuse õpetajad
muusikaõpetajad
muusikaõpetajad, õpilased
muusikaõpetajad
õp. V.Naruski, õp. A.Kaasik
oskusainete aineühenduse liikmed, huvijuhid, õpilasesindus
õp. V.Naruski, õpilased, koordinaator
kehalise kasvatuse õpetajad, õpilased
kehalise kasvatuse õpetajad
muusikaõpetajad, õpilased
kehalise kasvatuse õpetajad
kehalise kasvatuse õpetajad
kehalise kasvatuse õpetajad
õp. V.Naruski
oskusainete aineühenduse liikmed
õp. V.Ansi
õp. V.Ansi, õp. M.Raudmäe
muusikaõpetajad, õpilased
muusikaõpetajad, õpilased

