PÕLVA KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2021/2022. õa
Kinnitatud õppenõukogu poolt. Otsus nr. 14 30.08.2021

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 2021/2022. õppeaasta koolivaheajad järgmistel perioodidel:
I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 09. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 06. märts 2022. a;
IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 01. mai 2022. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.
Vastavalt Põlva Kooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood 2021/2022. õppeaastal jaotatud kolmeks õppetrimestriks:
I trimester 12 õppenädalat (01. september 2021. a kuni 26. november 2021. a )
II trimester 11 õppenädalat (29. november 2021. a kuni 11. märts 2022. a )
III trimester 12 õppenädalat (14. märts 2022. a kuni 13. juuni 2022. a )
Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassil koos eksamiperioodiga vähemalt 185 õppepäeva.
Lõpueksamid:
eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 06. juuni 2022. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14. - 15. juuni 2022. a.
Tasemetööd:
4. klass
1) matemaatika (kirjalik) - 14. - 17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) - 28. september 2021 a:
3) loodusõpetus (kirjalik) - 06. - 07. oktoober 2021. a.
7. klass
1) matemaatika (kirjalik) - 14.-17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) - 30. september 2021 a;
3) loodusõpetus (kirjalik) - 04.-05. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) - 08. oktoober; 11. oktoober 2021 a;
5) inglise keel (suuline) - 08. oktoober; 11.-13.oktoober 2021 a;
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 2021/2022. 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
o
o
o
o
o

kujundava hindamise põhimõtete rakendamine igapäevatöös;
õpilastele metoodiliselt mitmekesiste õpivõimaluste pakkumine;
andekate õpilaste toetamine võistlusteks, konkurssideks ning olümpiaadideks ettevalmistumisel;
võimalus tegeleda ainega süvitsi huvisid ja võimeid arvestades;
õpilaste erivajaduste märkamine ja nendega arvestamine;
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 jätkumine
III Üldtööplaan

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

Tähtaeg (kuu)

Vastutaja

Tegevused ja ülesanded valdkonniti

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

Kõik õpetajad
Kõik õpetajad
Kõik õpetajad
Kõik õpetajad

Vastutaja
Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees

hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed
hoolekogu liikmed

Vastutaja
K.Nook
A.Sikkal
K.Nook
A.Sikkal
K.Nook
A.Sikkal
A.Sarapuu
A.Sikkal, K.Oja
K.Oja
K.Nook
A.Sikkal
K.Oja
K.Oja
K.Oja

Kaasatud isikud
õppejuht, aineühendused, koordinaator
õpilased, klassijuhatajad, õpetajad
õppejuht
Aineühenduste esimehed, õpetajad
õppejuht, aineühendused
aineühenduse esimehed, õpetajad
aineühenduse esimehed, aineõpetajad, klassiõpetajad
õpetajad
õpetajad
majandusjuhataja
sotsiaalpedagoog, klassijuhatajad
sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog, eripedagoog
sotsiaalpedagoog, klassijuhatajad
sotsiaalpedagoog, klassijuhatajad

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS
1. koosolek - Päevakord: 2020/2021 õa. lõpetamine, 2021/2022 õa 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.

Kaasatud isikud

Kaasatud isikud

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

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

KOOLISISESE JUHTIMISE ÜLESANDED JA TEGEVUSED
Üldtööplaani koostamine ja kinnitamine
Kooli kodukorra tutvustamine
Arenguvestlused töötajatega
Sisehindamise läbiviimine
Tagasiside tasemetööde ja eksamite kohta
Järelvastamise süsteemi jätkuv rakendamine
Andekate laste toetamine olümpiaadiks ja võistlusteks ettevalmistamisel
Eriklasside 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

M.Vahtra, M.Menning
K.Oja
G.Kärmas
S.Rammul
K.Nook
A.Sikkal
K.Nook
K.Nook
K.Nook, S.Rammul
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
K.Nook
A.Sikkal + huvij.-d
K.Nook
K.Nook
I.Kõima

sots.pedagoog, õppejuhid, psühholoog, klassij.d, klassiõpetajad
klassijuhatajad, Rajaleidja keskus
kooli tugikeskus, Töötukassa, Põlva Gümnaasium
õpetajad, õpilasesindus, õpilased
õppejuht; aineühenduste esimehed
aineühenduste esimehed, aineõpetajad
õppejuht, aineühenduste esimehed, koolipidaja
Uurimislabori juhataja, loodusainete õpetajad
õppenõukogu, aineühendused, hoolekogu,õpilasesindus, koolipidaja
kõik töötajad
kõik töötajad
töökeskkonnanõukogu
kõik töötajad
kõik töötajad, koordinaator
õppejuht
kõik töötajad
raamatukogujuhataja, õp.juh.-d, aineüh. esimehed
oskusainete õpetajad, õpilasesindus, direktsioon, arendusjuht
õppejuht, õpetajad, arendusjuht
õppejuht, aineühenduste esimehed, aineõpetajad, klassijuhatajad
õpetajad, ringijuhid
õppejuht, administratsioon
õppejuht, aineühenduste esimehed
direktor, õppejuht, tugikeskuse juhataja

Vastutaja
K.Nook
S.Rammul
A.Sikkal
K.Nook
A.Sikkal
Klassijuhatajad
A.Sikkal, A.Sarapuu
A.Sikkal
A.Ojaste
A.Sikkal
K.Nook , K.Hakk
S.Rammul
A.Sikkal
A.Sikkal
A.Sikkal

Kaasatud isikud
õppejuht, aineühenduse esimehed
aineühenduste esimehed
aineühenduste esimehed
õppejuht, koordinaator
õpetajad
kooli tugikeskus, Rajaleidja keskus, kooli karjäärikoordinaator
aineühenduste esimehed, õpetajad
aineühendused
õppejuht, aineühenduste esimehed
aineühenduste esimehed, aineõpetajad, koordinaator
arendusjuht, aineõpetajad; huvijuhid
aineühenduste esimehed, raamatukogujuhataja, koordinaator
aineühenduste esimehed, aineõpetajad
haridustehnoloog, aineõpetajad
aineühenduste liikmed, klassijuhatajad, koordinaator

Vastutaja
K.Nook
Klassijuhatajad
A.Sikkal
A.Sikkal
K.Nook
H.Reinhold, D.Pehk
Klassijuhatajad
Klassijuhatajad
K.Nook
H.Reinhold, D.Pehk
K.Nook

Kaasatud isikud
klassijuhatajad, õpetajad
vajadusel aineõpetajad, õppejuht, direktor
Tugikeskus, klassijuhatajad, õpetajad, lapsevanemad
klassijuhatajad, õpetajad
huvijuhid, klassijuhatajad, õpilased
õpilasesindus
lapsevanemad, õpilane
lapsevanemad, õpilased, huvijuhid
hoolekogu, õpetajad, kooli tugikeskus, lapsevanemad
ringijuhendajad, lapsevanemad
õpilased, lapsevanemad, huvijuhid, õppejuht, õpetajad

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

Õpilaste põhjuseta puudumiste vähendamine järelevalve tugevdamise abil
Koostöö Rajaleidja keskusega
Õpilaste karjäärivalikute toetamine testimise ja nõustamise kaudu. Koostöö Tagasi Kooli algatusega
Infolehe väljaandmine
Koolitusplaani koostamine
Kogemuste koda - kolleegilt kolleegile
Õpilaste tunnustamine
Uurimislabori koostöö valla teiste koolidega
Arengukava 2021-2024 täiendamine (vajadusel)
Hädaolukorra lahendamise plaani tutvustamine ja instrueerimine.
Tulekahju korral tegutsemise plaani tutvustamine ja instrueerimine. Evakuatsiooni õppus.
Riskianalüüsi täiendamine (bioloogilised ohutegurid)
Ettevalmistus ja valmisolek eriolukorra kordumiseks
Töötervishoiu ja tööohutuse juhendite täiendamine, koostamine, kinnitamine ja tutvustamine-instrueerimine
Lõpudokumentide 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 (2022 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

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

KOOLI ÕPPEKAVAST TULENEVAD ÜLESANDED JA TEGEVUSED
Tunnijaotusplaani kinnitamine
Tunniplaani uuendamine
Õpperühmade/klasside komplekteerimine
Loovtöö juhendi kinnitamine koos täienduste ja parandustega (vajadusel)
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, Unesco Läänemere projekt, GLOBE jt.)
Osalemine Teaduskooli, HITSA , KIK-i jt. projektides
Kolleegi õppetundide külastamine
e-õppepäevad /distantsõpe
Ülekooliline aktiivõppenädal (õppekäigud, õuesõpe)

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

LASTEVANEMATE JA ÕPILASTE OSALEMINE KOOLIELUS
Lastevanemate üldkoosolek. (vajadusel - lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse)
Klasside lastevanemate koosolekud
Lastevanemate koolitusprogrammi jätkumine
Lahtiste õppetundide külastamine lastevanematele
Õpilasesinduse valimine
Õpilasesinduse koosolekud
Arenguvestlused õpilase ja vanema(te)ga
Õppekäigud, ekskursioonid, piknikud, spordiüritused, kontserdid, peod (ühisüritused)
Vanemate kaasamine õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamiseks
Õpilaste osalemine huviringide töös
Direktori tänuvastuvõtt (tublid sportlased, tublid õppurid)

LIIKLUSKASVATUSEGA SEOTUD TEGEVUSED
Liiklusõpetus 3.klassis (Jalgratturi koolitus)

Vastutaja
H.Peegel

Kaasatud isikud
T.Meiel, õp. M.Kasemets, koordinaator

A.Sikkal, K.Puna
A.Sikkal

klassijuhatajad
klassijuhatajad, aineõpetajad

Vastutaja
U.Musting
U.Musting
K.Kurg
U.Musting
K.Nook
U.Musting
U.Musting
D.Pehk
A.Sikkal, õp.U.Musting
U.Musting
U.Musting
K.Nook

Kaasatud isikud
inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, med.õde
kehalisek. õpetajad
6. klasside juhatajad
kehalisekasvatuse õpetajad, klassijuhatajad
söökla töötajad, kooli meditsiinitöötaja, tervisenõukogu
kokad, õpilasesindus
nõukogu liikmed
õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad, tervisenõukogu, med.töötaja
töötajad
kehalisekasvatuse õpetajad
kehalisekasvatuse õpetajad
kõik töötajad, meditsiinitöötaja

Vastutaja
K.Nook
K.Nook
G.Kärmas
H.Reinhold
H.Reinhold
H.Reinhold, D.Pehk
K.Nook, H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold
H.Reinhold
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold
H.Reinhold
A.Ojaste
H.Reinhold
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold
H.Reinhold, D.Pehk
D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
D.Pehk
H.Reinhold
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold
H.Reinhold
H.Reinhold
D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, G.Kärmas
D.Pehk, H.Reinhold

Kaasatud isikud
huvijuhid, õppejuht, klassijuhatajad, õpilased, õpetajad
huvijuhid, õppejuht, klassijuhatajad, õpilased, õpetajad
huvijuht, õpilasesindus, koordinaator
õpilased, eelmise õppeaasta ÕE liikmed
klassijuhatajad, õpilased
õpilased
klassijuhatajad, õpilased
ringijuhendajad, aineühendused, õpilasesindus
9.-te klasside õpilased
muusikaõpetajad, õpilased
haridustehnoloog
õpilasesindus, haridustehnoloog
direktsioon, õpilasesindus
õpilasesindus
Põlva valla Noorsootöö Keskus
Põlva valla Noorsootöö Keskus
huvijuht, eesti keele aineühendus
õpilasesindus, korralduskomisjon
ajaloo-ühiskonnaõpetuse õpetajad, klassiõpetajad, klassij.-d
klassiõpetajad, klassijuhatajad, kunstiõpetajad, õpilasesindus
õpilasesindus
õpilasesindus
direktor, õppejuht
õpilasesindus
õpilasesindus
klassiõpetajad
9. klassid, õpilasesindus,õpilased
õpilasesindus, õpilased, klassijuhatajad, klassi õp.-d, lapsevanemad
õpilasesindus, õpilased, klassiõpetajad, huviringid
draamaõpetaja, õpilasesindus, õpilased, klassijuhatajad, huviringid
muusikaõpetajad, õpilased
haridustehnoloog, õpilasesindus
Põlva valla Noorsootöö Keskus
ÕE
Põlva Noortekeskus
1. klasside klassiõpetajad, muusikaõpetajad
õpilasesindus, õpilased, lapsevanemad
direktsioon,õpilasesindus, õpilased, lapsevanemad
õpilasesindus, õpilased, klassijuhatajad, õpetajad
direktor, õppejuht
õpilasesindus, koordinaator
klassiõpetajad, emakeele õpetajad

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

Liiklusohutuse koolitused 1.-4. klassides
Alkoholi- ja liiklusteemalised koolitused/loengud

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

TERVISEDENDUS
Info tervislikest eluviisidest, esmaabi koolitused
Ujumisõpetus
"Kaitse end ja aita teist"
Spordinädal
Tervislik koolilõuna
"Tervisliku toitumise teisipäeva" põhimõtete juurutamine sööklates
Tervisenõukogu koosolek
Liikuma Kutsuv Kool
Kooli töötajate sportlikud treeningud
Tervist edendavate koolide maakondlikud õppepäevad
Tervist edendavate koolide täiendkoolitus
Koroonaviiruse ennetamise ja võimaliku nakatumise ärahoidmiseks vastavate abinõude rakendamine ja selle kontroll

HUVITEGEVUS/ÜLEKOOLILISED ÜRITUSED
Õppeaasta avaaktus 1. ja 9. klassid
Õppeaasta avaaktused (pidulikud kogunemised) 2. - 8. klass
Ettevõtlusnädal ( 04. - 10. oktoobril 2021) 7. - 9. klass
Õpilasesinduse infotund
Õpilasesindusse kandideerijate avalduste esitamine
Õpilasesinduse valimiskampaania
Ülekoolilised õpilasesinduse valimised
Huviringide planeerimine ja töösse rakendumine
Õpetajate päev
Muusikapäev
Digiorienteerumine
Kahoot
Õpilasesinduse kohtumine direktsiooniga
Stiilipäev
Õpihuvilaager loodusteaduste-ja tehnoloogiaalaste pädevuste arendamisele tingimuste loomiseks (5.-9. klass)
Õpihuvilaager õpi-,suhtlus- ja väärtuspädevuste arendamisele tingimuste loomiseks (5.-9. klass)
Vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“
Noortekonverents "Lahe Koolipäev 2021" (5. - 9. kl.)
Kodanikupäev
Kooli õppehoonete kaunistamine jõuludeks
Heategevuslik helkurikampaania
Kadripäeva tähistamine
I trimestri kogunemised
Õpilasesinduse ja klassivanemate kohtumised
Stiilipäev
Teatri ühiskülastus (1. - 4. kl.)
Jõulunädal (jõulupost, jõulukohvik)
Jõululaat - Kesk 25, Koolimaja tee 1, Lina 21
Jõulupidu 1. - 4. klass
Jõulupidu 5. - 9. klass (Aastalõpuetendus)
Koolikontsert
Viktoriin, kahoot
ÕE uusaasta üritus
Põlva valla ÕE-de koolituspäev
Rahatarkuse töötoad (7.-9. kl.)
1. klasside Aabitsapidu
Sõbranädal (sõbrapostkast, laat, südamemäng)
Kooli 6. sünnipäeva tähistamine (01.02.2021 a.)
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktus
II trimestri kogunemised
Karjäärinädal (5. - 9. kl.)
Emakeelenädal

H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
D.Pehk
D.Pehk
D.Pehk, H.Reinhold
A.Ojaste
H.Reinhold, D.Pehk
H.Reinhold
H.Reinhold
H.Reinhold, D.Pehk
K.Nook, H.Reinhold, D.Pehk
D.Pehk
H.Reinhold, D.Pehk
D.Pehk
A.Sikkal
K.Nook, H.Reinhold, D.Pehk
K.Nook, H.Reinhold, D.Pehk
K.Nook, H.Reinhold
H.Reinhold

klassijuhataja
male-kaberingi juhid
klassiõpetajad
klassiõpetajad, õpilased
õpilasesindus
eesti keele aineühendus, huvijuhid
õpilasesindus, ringij.-d, klassij.-d, klassiõpetajad, õpilased
9. kl. õpilased
ÕE
õpilasese., 8-kl. ja 1. kl. õpilased, klassijuhatajad, klassiõpetajad
õppejuht
tantsuõpetaja, klassiõpetajad
1. ja 9. kl. õpilased
klassiõpetajad, õpilased
klassiõpetajad, lapsevanemad
õppejuht
õppejuht, õpilasesindus, klassijuhatajad
õppejuht, õpetajad
õpilasesindus

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
õppejuht, aineühenduste esimehed

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

Klasside pildistamine
Kabe-ja maleturniir
Teatrietendus koolis
Jutuvestja jututuba (1.-5. kl.)
Playback show
Raamatu jälgedes Põlva koolis (maakonna üritus)
Kevadkontsert
Riskivältimiskoolitus (9.kl.)
Meemivõistlus
9. klasside viimane koolikell (tutipäev)
Direktori tänuvastuvõtt tublidele sportlastele
Peotantsuvõistlused (1. - 3. kl.)
9. klasside viimane koolikell (tutipäev)
Telklaager (1. - 4. kl.)
Tegevused 1. klassi astuvatele lastele (Koolimaja tee 1)
Direktori tänuvastuvõtt tublidele õppuritele
Õppeaasta lõpuaktus (1.-8. kl.)
9.klassi lõpuaktus
Õpilasesinduse aastalõpuüritus

Kaasatud isikud

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

AINEÜHENDUSTE TEGEVUS
Aineühenduste tööplaanide koostamine
Õpikute, töövihikute tellimine
Aineühenduste töökoosolekud
Õppevahendite tellimine
Uue õppeaasta (2021/2022 õa.) õpetajate koormuste jaotus
Õpilaste ettevalmistamine maakondlikuks ja vabariiklikuks olümpiaadiks
Täiendkoolituste planeerimine

KLASSIÕPETAJATE AINEÜHENDUS
I kooliastme tasemetööd eesti keeles, loodusõpetuses ja matemaatikas
Huviringide planeerimine
Õpetajate päev
Leivanädal (näitus, degusteerimine, retseptid)
Kahoot
Kohtumine kirjanikuga
Kodanikunädal
Koolimaja kaunistamine jõuludeks
Rahvakalendri tähtpäevadele tähelepanu pööramine, kommete ja tavade tutvustamine ning tegevused
Võrokeele päevad/kombed
Folklooripäeval osalemine
Teatri ühiskülastus
Jõulunädal
Jõululaat/Stiilipäev
Jõulupidu
Viktoriin
Maakondlikud omaloomingu konkursid
Aabitsapidu (100 päeva pidu) (1.-sed klassid)
Kooli sünnipäev
Eesti Vabariigi 104. sünnipäev
Sõbranädal (sõbrapäeva laat)
Emakeelepäeva viktoriin/erinevad tegevused
Õpioskuste nädal
Jutuvestja konkurss (1.-4.kl.)
Kevadkontsert
Tasemetööd 3. klassidele (koolisisesed)
Aastalõputööd erinevates klassides 1. - 4. klass
Klassilõpu ekskursioonid, piknikud
Peotantsupäev 1. - 3. kl.

Õp. Kristi Puna (esimees)

Kaasatud isikud
4. klassi õpetajad, vaatleja
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajad
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
õp. K.Puna, haridustehnoloog D.Tensing
raamatukoguhoidja N.Vananurm
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
õp. K.Palo
õp. K.Simso
huvijuht D.Pehk, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
huvijuhid D.Pehk, H.Reinhold, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
huvijuhid D.Pehk, H.Reinhold, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
õp. K.Puna, haridustehnoloog D.Tensing
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
huvijuht Diana Pehk, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
huvijuhid D.Pehk, H.Reinhold, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
huvijuhid D.Pehk, H.Reinhold, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
huvijuhid D.Pehk, H.Reinhold, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
haridustehnoloog D.Tensing, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed, õp. K.Puna
huvijuht D.Pehk, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
huvijuhid D.Pehk, H.Reinhold, klassiõpetajate aineühenduse liikmed, tantsuõpetajad
4. klasside klassiõpetajad-koostajad, õp. K.Puna, õppejuht A. Sikkal
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajate aineühenduse liikmed
klassiõpetajad, peotantsuõpetaja R.Olle, huvijuht D.Pehk

1. kl.-i astuvate laste ja lastevanemate infopäev
Telklaager 1. - 4. kl.
Unicorn tüdrukute suvelaager
Õuesõppe päevad algklasside õpilastele
Õppekäikudel osalemine:
Õppeprogramm "Rõõmsalt rappa" Meenikunno raba 1a õpilastele
Õppeprogramm "Rõõmsalt rappa" Meenikunno raba 1b õpilastele
Õppeprogramm "Rõõmsalt rappa" Meenikunno raba 1c õpilastele
Õppeprogramm "Rõõmsalt rappa" Meenikunno raba 1d õpilastele
Õppeprogramm "Päike ja teised tähed" Tartu Tähetorn 4a õpilastele
Õppeprogramm "Päike ja teised tähed" Tartu Tähetorn 4b õpilastele
Õppeprogramm "Päike ja teised tähed" Tartu Tähetorn 4c õpilastele
Õppeprogramm "Päike ja teised tähed" Tartu Tähetorn 4d ja 4e õpilastele
Õppeprogramm "Retk Lemming Lempsiga" Jääaja Keskus 3a õpilastele
Õppeprogramm "Kas mammut on karvane elevant?" Jääaja Keskus 3b õpilastele
Õppeprogramm "Kas mammut on karvane elevant?" Jääaja Keskus 3c õpilastele
Õppeprogramm "Retk Lemming Lempsiga" Jääaja Keskus 3d õpilastele
Õppeprogramm "Kas mammut on karvane elevant?" Jääaja Keskus 3e õpilastele
Õppeprogramm "Hülge elu Läänemeres" Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 2a õpilastele
Õppeprogramm "Hülge elu Läänemeres" Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 2c õpilastele
Õppeprogramm "Kalad " Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 2b õpilastele

õppejuht, 1. klasside klassiõpetajad
huvijuhid D.Pehk, H.Reinhold, klassiõpetajate aineühenduse liikmed
õp. R.Raudsepp
klassiõpetajad, RMK Kiidjärve loodusmaja

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad
klassiõpetajad

Õp. Maia Punak (esimees)

Kaasatud isikud
õp.M.Asi-Lang, õp.M.Punak
aineühenduse liikmed
emakeeleõpetajad
õp. M.Punak, õp. J. Aedmäe
õp.I.Vent, õp.L.Parder, õp. J. Aedmäe
Huvijuht H. Reinhold, raamatukogu, emakeeleõpetajad
emakeele õpetajad, koordinaator
õp.Mait Kuusik, õp.G.Kärmas, õp. J.Aedmäe
õp.Mait Kuusik, õp.G.Kärmas, õp. J.Aedmäe
õp.Mait Kuusik
õp.Mait Kuusik, õp.G.Kärmas, õp. J.Aedmäe
õp.G.Kärmas, õp. J.Aedmäe
emakeeleõpetajad
emakeeleõpetajad
õp.M.Punak
emakeeleõpetajad
emakeeleõpetajad, õp. Merle Pintson, koordinaator
emakeeleõpetajad
abistavad aineühenduse liikmed
K.Nook, aineühenduse liikmed
eesti keele aineühenduse liikmed, klassijuhatajad, ÕE
emakeeleõpetajad, klassijuhatajad, õpilasesindus
õp.I.Vent, õp. M.Punak, aineühenduse liikmed
emakeeleõpetajad
emakeeleõpetajad, õp.Merle Pintson
emakeeleõpetajad
H.Reinhold, emakeeleõpetajad, raamatukogu
ajalooõpetajad, klassij.-d, õpilasesindus
emakeeleõpetajad
õp. M.Punak, õp. L.Parder
õp.M.Kuusik, õp.G.Kärmas, õp.J.Aedmäe
õp.M.Kuusik, õp.G.Kärmas, õp.J.Aedmäe

Õp. Kaire Hakk (esimees)

Kaasatud isikud
haridustehnoloog D.Tensing, infojuht Iive Kõima
võõrkeelte- ja teiste õppeainete õpetajad, arendusjuht, koordinaator

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

EESTI KEELE JA AJALOO AINEÜHENDUS
Ajaloo ja kirjanduse õppekäik 9 c klassile: Juhan Liivi muuseum ja Alatskivi loss
Õppekirjanduse tellimine
Pala Kooli luulekavade konkurss "Mu ümber armastus on..."
Õppekäik: Võru Kreutzwaldi majamuuseum (7c kl.)
Õppekäik: Põlva Talurahvamuuseum (5. klassid)
Vabariiklik Põlva koolis toimuv etluskonkurss "Tahan sulle öelda"
Emakeele kooliolümpiaad
Kodanikupäev
Ajaloo-olümpiaadi koolivoor
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor (valikuliselt)
Ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor
Õppekäik: TÜ kunstimuuseum (6. klassid)
Tammsaare-nimeline etluskonkurss Albu Koolis
Vabariiklik etluskonkurss
Teatrialane ekskursioon 8c kl. „Koolipäev teatris“ Vanemuise teatris
Vabariiklike emakeeleolümpiaadi uurimistööde esitamine
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor
F. Tuglase nimeline kirjanduskonkurss
Eesti Vabariik 104. aastapäeva aktus
Mälumäng
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
Loovkirjutamise konkurss, emakeele nädal
Scrabble´i mängu turniirid õpetajatele ja õpilastele
R. Rohu nimeline kirjanduskonkurss
Juhan ja Jakob Liivi nimeline etlejate konkurss (piirkondlik)
Maakondlik kooliteatrite päev
Kohtumine kirjanikuga
Ajalooalane näitus
Maakondlik kirjutamise ja illustreerimise konkurss : "Tootsi Peenar"
Eeesti keele proovieksam 9. klassile
Ajaloo õppekäik Ida-Virumaale, Narva Hermani kindlus (8c klass)
Ajaloo õppekäikVastseliina piiskopilinnus ja Setumaa (7c klass)

VÕÕRKEELTE AINEÜHENDUS
EIS-i koolitus võõrkeeleõpetajatele
Erasmus + projektitöö (õpetajate õpirände ja strateegilise koostöö projektid Euroopa koolidega)
Inglise keel

Vabariiklik 7. klasside tasemetöö (veebis)
Euroopa keeltepäeva tähistamine
e-raamatute konkurss
Võõrkeelte ainenädal
Humanitaarklassi õppekäik, etendus
Kooliolümpiaad 9. kl. õpilastele
Maakondlik olümpiaad 9. kl. õpilastele
Kooliolümpiaad 7. kl. õpilastele
Maakondlik olümpiaad 7. kl. õpilastele
Saksa keel
Võõrkeelte ainenädal
Kooliolümpiaad 7. ja 8. klassidele
Saksa keelt tutvustav mäng "Autobahn " 5. klassidele
Mäng "Reis Saksamaale" 4. kl. õpilastele
e-raamatute konkurss
Vene keel
Võõrkeelte ainenädal
Kooliolümpiaad 8. kl õpilastele
Kooliolümpiaad 7. kl õpilastele
Kooliolümpiaad 6. kl õpilastele
e-raamatute konkurss

inglise keele õpetajad
aineühenduse liikmed
inglise keele õpetajad, õpilased
aineühenduse liikmed
õp.M.Punak, õp.K.Hakk, 9c kl. õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
inglise keele õpetajad, koordinaator, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased
saksa keele õpetaja, õpilased

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

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

LOODUSAINETE AINEÜHENDUS
Õpikute, töövihikute tellimine
Keemia kooliolümpiaad
Keemiaolümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Füüsika kooliolümpiaad (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Bioloogia kooliolümpiaad (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 olümpiaadi piirkondlik voor (õpilaste ettevalmistamine ja osalemine)
Õppelaager Alutaguse rahvuspargis (8b kl.)
Läänemere Projekt /Baltic Sea Project) tegevustes osalemine 7.-9 kl. õpilased
Loodusesuuna klassi loodusretked
Õppekäik "Eesti Elektrijaamad" 9. klassidele (võimalusel)
Maailmakoristuspäev (8b kl., 9b kl., 6c kl.)
Preemiareis loodusainetes ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele
Õppeprogramm "Kalad" 5a,d klassi õpilastele (MMÜ Võrtsjärve Õppekeskus)
Õppeprogramm "Eestimaa looduse lugu "Jääaeg"(Jääaja Keskus) 9c,d kl.
Õppeprogramm "Matkasellid looduses"( MTÜ Looduskooli õppeprogramm) 8a klassi õpilastele
Õppeprogramm:"Keemilised elemendid" (Pernova Hariduskeskus STEAM) 9a kl.
Õppeprogramm "Kalad" 5e klassi õpilastele (MMÜ Võrtsjärve Õppekeskus)
Õppeprogramm "Eestimaa looduse lugu "Jääaeg"(Jääaja Keskus) 7b,c kl.
Õppeprogramm "Eestimaa looduse lugu "Jääaeg"(Jääaja Keskus) 9e kl.
Õppeprogramm "Roomajad" 7a,c klassi õpilastele (Tallinna Loomaaias aktiivõppeprogramm)
Õppeprogramm "Roomajad"; Selgroogsed loomad 7b,d klassi õpilastele (Tallinna Loomaaias)
Õppeprogramm "Eesti metsades elavad loomad" 7e ja 7f klasside õpilastele (Põlva Metsanurga talu Rasina
Õppeprogramm "Eestimaa looduse lugu-jääajajärgne elustiku areng" 9a kl. (Jääaja Keskuse aktiivõppeprogramm)
Õppeprogramm "Matkasellid looduses" 8e klassi õpilastele( MTÜ Looduskooli õppeprogramm)
Õppeprogramm "Kalad" 5b ja 5c klassi õpilastele (MMÜ Võrtsjärve Õppekeskus)
Õppeprogramm "Rõõmsalt rappa" 6a kl. (RMK Kiidjärve külastuskeskus)
Õppeprogramm "Matkasellid looduses"( MTÜ Looduskooli õppeprogramm) 8c klassi õpilastele
Praktikumilaager: Pruuni kulla jälgedes" 8.-9. klassi õpilased (Ida-Virumaal )
Õppeprogramm "Praktiline matemaatika" (Lilli Loodusemaja) 8b ja 9b klass
Õppeprogramm "Matkasellid looduses"( MTÜ Looduskooli õppeprogramm) 8d klassi õpilastele
Õppeprogramm: Otepää looduskeskus: Otepää kõrgustik ja looduspark 6a klass
Õppeprogramm: "Rõõmsalt rappa" 6b klass (RMK Kiidjärve külastuskeskus)
Õppeprogramm: "Rõõmsalt rappa" 6 c klass (RMK Kiidjärve külastuskeskus)
Õppeprogramm: "Rõõmsalt rappa" 6 d klass (RMK Kiidjärve külastuskeskus)
Õppeprogramm: "Otepää kõrgustik ja looduspark" 6 b klass Otepää looduskeskus:
Õppeprogramm: "Otepää kõrgustik ja looduspark" 6 c klass Otepää looduskeskus

Õp. Jaak Kepp (esimees)

Kaasatud isikud
aineühenduse liikmed, õppejuht, raamatukogujuhataja
õp.G.Pentsa, 8.-9. klassi õpilased, koordinaator
õp.G. Pentsa, õp.I.Tiivoja 8.-9. klasside õpilased, koordinaator
õp. J.Kepp, 8.-9. klasside õpilased, koordinaator
õp.J.Kepp, 8.-9. klasside õpilased, koordinaator
õp.U.Lehestik, õp.B.Pihla, õp.A.Viikmaa 7.-9.klasside õpilased, koordinaator
õp.U.Lehestik, õp.B.Pihla, õp. A.Viikmaa 7.-9.klasside õpilased, koordinaator
õp.K.Savi, õp. A.Viikmaa 7.-9.klasside õpilased, koordinaator
õp.K.Savi, õp. A.Viikma 7.-9.klasside õpilased, koordinaator
loodusainete õpetajad 7.-9.klasside õpilased, koordinaator
õp.U.Lehestik
õp.U.Lehestik
õp. A. Viikmaa, B.Pihla, õp.U.Lehestik
õp. J.Kepp
õp. A.Viikmaa, õp. U.Lehestik, õp. G.Pentsa
aineühenduse liikmed
õp. K.Tammiste, õp. K.Hakk, õp. M.Ootsing
õp. M.Punak, õp.U.Musting (õp. K.Savi)
õp. J.Kepp
õp.G.Pentsa, õp. I.Tiivoja
õp. I.Vent, õp. B.Pihla
õp. B.Pihla, M.Ermel
õp. K.Savi, sots. töötaja M.Paju
õp. I.Varusk, õp. T.Villako, õp. U.Lehestik
õp. B.Pihla, õp.M.Ermel
õp.D.Tensing, õp. T.Miina, õp. B.Pihla
õp. E. Rattur-Kübar, sots.töötaja M.Paju
õp. H.Jaaska
õp. M.Kuusik, õp. Annika Muuga
õp. K.Tammiste
õp. M.Asi-Lang
õp. J.Kepp,
õp. A.Viikma, õp.U.Lehestik, matemaatikaõpetaja
õp. G.Kärmas, sots.töötaja M.Paju
õp. K.Tammiste, õp. R.Anijalg
õp. J.Aedmäe, K.Tammiste
õp. K. Tammiste, õp. G.Kärmas
õp. K. Tammiste, õp. J.Saan
õp. K. Tammiste, õp. J. Aedmäe
õp. K. Tammiste, õp. G.Pentsa

õp. K. Tammiste, õp. J.Saan
õp. K. Tammiste, õp. K.Kurg
õp. K. Tammiste, õp. K.Kurg
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Õppeprogramm: "Otepää kõrgustik ja looduspark" 6 d klass (Otepää looduskeskus)
Õppeprogramm: Keskkonnaamet Põlvamaa Jäätmeprogrammi õppeklassis 6e klass
Õppeprogramm: Keskkonnaamet Põlvamaa Metsakooslused Tilleoru matkarajal 6 e klass

Õp. Ene Rattur-Kübar (esimees)

MATEMAATIKA AINEÜHENDUS
Aineühenduse koosolek
Matemaatika e-tasemetöö 7. klassidele
Matemaatika ainenädal
Matemaatika olümpiaadi koolivoor 5. - 9. klassidele
Matemaatika olümpiaad (maakonna sisene 4.-6. klassid)
Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 7. - 9. klassidele
Matemaatikavõistlus NUPUTA eelvoorud ühiste ülesannetega 4.kl., 5.-6.kl., 7. kl.
Rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGURU
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
Matemaatikavõistlus NUPUTA lõppvoor
8. klassi üleminekutöö
Matemaatika proovieksam 9. klassile
Matemaatika põhikooli lõpueksam

Kaasatud isikud

August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August

matemaatikaõpetajad
7. kl. matemaatikaõpetajad
matemaatikaõpetajad, huvijuht, õpilasesindus
matemaatikaõpetajad, koordinaator, õpilased
matemaatikaõpetajad
matemaatikaõpetajad, koordinaator, õpilased
matemaatikaõpetajad, õpilased, koordinaator
matemaatikaõpetajad, õpilased
matemaatikaõpetajad, õpilased
matemaatikaõpetajad, õpilased
matemaatikaõpetajad, õpilased
matemaatikaõpetajad, õpilased
matemaatikaõpetajad, õpilased

OSKUSAINETE AINEÜHENDUS
Õppeaasta avaaktus
Spordinädal
Heategevuslik teatejooks (1.kl.-9.kl.)
Valikorienteerumine
XIII Noorte Laulu-ja Tantsupeo,,TERE" päev (Võrus) ja peole registeerimine
Klassidevaheline jalgpalli turniir (6.-9.kl.)
Rahvastepall (4.kl.-5.kl.)
Maakondlik jalgpalli MV (6. - 9.kl.)
Muusikapäev
Digikunsti võistlus
Virtuaalnäituse veebilehe avamine
Üleriigilised muusikaõpetajate sügispäevad Viljandimaal
I trimestri kogunemised
Mardi- ja kadripäeva tähistamine
9. klasside maalinäitus
Rahvastepall 1. kl. - 3. kl.
Jõulupeod (võimalusel)
Osavaim korvpallur (6.-9.kl.)
Saalijalgpall (6.-9.kl.)
Muusikaolümpiaadi piirkondlik voor
Mr Pritt käsipall (1.-3.kl.)
Minikorvpall (1.-3.kl.)
Kabe MV
Male MV
Koolisisene kunstiolümpiaad (7.-9.kl.)
Koolikontsert
Õppeaasta lõpuaktused, 9. klassi lõpuaktus
Jalgpall (1.kl.-5.kl.)
Korvpall 3X3
Lauatennise võistlused
Sisekergejõustiku MV
Tähelepanu, start! (1.kl.-5.kl.)
Võrkpalli miniliiga (4.-6. kl.)
Põlva Kooli sünnipäev
Aabitsapidu (100 päeva pidu) (1.-sed klassid)
Eesti Vabariigi 104 aastapäev
Kodundus ja tehnoloogia ainekonkurss (8. - 9. kl.)
Tiigri-aasta joonistusvõistlus
Muusikaolümpiaadi vabariiklik voor
Koolimuusikanädal, Kaljuste päev

Õp. Tiina Saago (esimees)

Kaasatud isikud
huvijuhid, muusikaõpetajad
kehalisekasvatuse õpetajad
õp. T.Kivend
õp. J.Saan
muusikaõpetajad
õp. T.Nuuma
õp. U.Musting
õp. T.Nuuma
huvijuhid, muusikaõpetajad
õp. Y. Hälvin
õp. M.Raudmäe
muusikaõpetajad
huvijuhid, muusikaõpetajad
huvijuhid, muusikaõpetajad
õp. Y. Hälvin
õp. U.Musting
huvijuhid, muusikaõpetajad, kunstiõpetajad, tehnoloogiaõpetajad
õp. V.Zlatin
õp. T. Nuuma
õp. E.Heinaste, muusikaõpetajad
õp. V.Zlatin
õp. V.Zlatin
õp. R.Külaots
õp.R.Külaots
õp.Y.Hälvin
huvijuhid, muusikaõpetajad, õpilased
huvijuhid, muusikaõpetajad, õpilased
õp. J.Saan
õp.V.Zlatin
õp.R.Külaots
õp.T.Kivend
kehalisekasvatuse õpetajad
õp. M.Puna
huvijuhid, muusikaõpetajad
õp. E.Heinste, õp. M. Urban
huvijuhid, muusikaõpetajad
õp.M. Raudmäe õp.T.Saago
õp. A.Kaasik
muusikaõpetajad
muusikaõpetajad

Kergejõustiku MV
Kooli kevadkontsert
Aastanäitus
Põlva valla koolide folklooripäev
Orienteerumise MV

õp.T.Kivend
huvijuhid, muusikaõpetajad
õp.Y.Hälvin
huvijuhid, muusikaõpetajad
õp. J.Saan

