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Eesmärgid valdkonniti Tegevused Tähtajad Vastutaja Kaasatud 

Uuendatud põhikooli õppekava (sh hindamisjuhend) on 

kehtestatud. sept.16 direktor kooliõpetajad

Uuendatud ainekavad on kehtestatud. sept.16 direktor kooliõpetajad

Uuendatud kooli kodukord on kehtestatud. okt.16 direktor  kooliõpetajad

Uuendatud lasteaia kodukord on kehtestatud.
sept.16 direktor lasteaiaõpetajad

Uuendatud koolieelse lasteasutuse õppekava on kehtestatud. sept.16 direktor lasteaiaõpetajad

Õpetajad on läbinud kujundava hindamise ühiskoolituse. nov.16 direktor kooliõpetajad

Lapsevanemad on läbinud infotunni hindamisest koolis. nov.16 direktor huvitöö grupp

Õpilastele on põhjalikult selgitatud hindamise põhimõtteid 

klassijuhatajatundides. nov.16 Liina Saksing klassijuhatajad

klassiõpetajad on läbinud üldõppe koolituse okt.16 direktor

Koostatud on juhend üldõppe puhul õpilase arengust tagasiside 

andmise kohta Stuudiumis. nov.16 Heidi Elin, Anneli

Koostatud on slaidiesitluse koostamise juhend ning hindamise 

mudel. okt.16 Liina Saksing Astrid, Ave, Rolf

Koostatud on referaadi ning loovtöö koostamise ja hindamise 

mudel. okt.16 Liina Saksing Astrid, Ave, Rolf

Kaardistatud on õpilaste huvid huviringidele. sept.16 Liina Saksing klassijuhatajad

Kaardistatud on võimalused huviringide loomiseks (järjepidevuse 

põhimõte). sept.16 direktor kooliõpetajad

Koostatud on huviringide graafik. sept.16 direktor kooliõpetajad

Koostatud on kooli õppe- ja kasvatustööd toetavate ürituste kava 

ühes õpilasesinduse üritustega. sept.16 Huvitöö grupp Elin, Ave, Merli

Koostatud on lasteaia õppe-ja kasvatustööd toetavate ürituste 

kava. sept.16 Maigi, Marily lasteaiaõpetajad

Lüllemäe Põhikooli üldtööplaan 2016/17 õ-a

1.1 Õppe- ja kasvatustööd käsitlev 

dokumentatsioon on korrastatud ja 

kinnitatud.

1.2 Hindamine on kõigile osapooltele 

üheselt arusaadav.

1.3 Koolis ja lasteaias toimuvad üritused ja 

huviringid toetavad õpilaste huve ja 

vajadusi.

1. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
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Kaardistatud on teemad/valdkonnad, mida lapsevanemad saaksid 

tulla klassi edastama. sept.16 Liina Saksing klassijuhatajad

Loodud on kontakt vilistlastega ja kaardistatud nende võimalused 

tulla tunde andma. okt.16 Merli

leitud on võimalusi kutsuda esinejaid tagasi kooli programmist sept-mai16 klassijuhatajad

Kohalik pastor on kaasatud väärtusõpetusse. kord trimestris Astrid kooliõpetajad

Valla kultuuri- ja noorsootöötajad on kaasatud kooli tegevustesse.
sept.16-mai17 Huvitöö grupp

Õpetajad selgitavad välja ühised arusaamad õppimist toetavatest 

õpiharjumustest. sept.16 direktor kooliõpetajad

Õpetajad tegelevad teadlikult õpiharjumuste kujundamisega kõigis 

klassiastmetes ja kõigis ainetundides. sept-mai16 kõik kooliõpetajad

Õpetajad jagavad järjepidevalt õpilastega õppimise eesmärke ja 

ootusi tulemustele. sept-mai16 kõik kooliõpetajad

Rakendub õpiabi ja konsultatsioonide süsteem. sept-mai16 Heidi kooliõpetajad

Õpilase ja lapsevanemaga on toimunud kaks arenguvestlust aastas.
sept16, märts17 Liina Saksing klassijuhatajad

Lasteaias on peredega toimunud kaks arenguvestlust aastas.
sept.16, 

veebr.17 direktor lasteaiaõpetajad

Klassijuhatajate tööd koordineerib selleks valitud juht. sept.16-mai.17 Liina Saksing

Klassijuhatajatel on temaatiline plaan tundide läbiviimiseks ja 

vahetatakse mõtteid tunni sisukuse tõstmiseks. okt.16 Liina Saksing kooliõpetajad

Rühmades on loodud lugemispesad, kus toimub igapäevane 

ettelugemine ja lugude jutustamine. okt.16

kõik 

lasteaiaõpetajad

Korraldatud on ettelugemispäevi koostöös lapsevanematega.
sept.16-mai17

kõik 

lasteaiaõpetajad

Meisterdus- ja joonistustegevused on seotud raamatutega.
sept.16-mai17

kõik 

lasteaiaõpetajad

1.5 Õpilaste õpiharjumused ja tulemused 

on paranenud.

1.6 Klassijuhatajatundide kvaliteet on 

tõusnud.

1.7 Mängukeskkond lasteaias toetab lapse 

loovust ja lugemishuvi.

1.4 Eri huvigrupid on kaasatud õppe- ja 

kasvatustegevusse.
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Lüllemäe lasteia mänguväljaku väravad on teistele suletud. sept.16 direktor

Selgitada välja võimalused, territoorium ja vajadus koolimaja 

piiramiseks aiaga, personali parkla rajamiseks ja valgustuse 

parendamiseks. okt.16 Valev direktor

Selgitada välja vajadus ja võimalus igasse klassi dataprojektori 

soetamiseks. okt.16 direktor kooliõpetajad

Selgitada välja vajadused ja võimalused kooli ja lasteaeda  pillide 

juurde soetamiseks. nov.16 Celia Liia

Juurde on loodud tingimusi vahetunni tegevusteks õues. märts.17 Valev direktor

3.1 Personalialased dokumendid on 

korrastatud ja kinnitatud.

Koostatud on kooli ja lasteaia õpetajate ametijuhendid ja kõigi 

asjaosaliste poolt allkirjastatud. okt.16 direktor kõik õpetajad

Nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajatega on viidud läbi kaks 

arenguvestlust aastas. okt.16, aprill17 direktor kõik õpetajad

Kaardistatud on koolitusvajadused. okt.16 direktor kõik õpetajad

Koostatud on koolituskava arvestades organisatsiooni ja töötaja 

arenguvajadusi. nov.16 direktor kõik õpetajad

Toimuvad koolitusjärgsed kohtumised kolleegidega kogemuste 

jagamiseks. sept.16-mai17

kõik koolitusel 

käinud õpetajad

Toimuvad ühisüritused (ka väljaspool kooli). sept16-mai17 direktor kõik õpetajad

Välja on töötatud personali motivatsiooni ja tunnustamissüsteem.
nov.16 direktor

Anneli, Margus, 

Merli

Meeskonna toimimise ja rahulolu-uuringut viiakse läbi kaks korda 

aastas. okt.16, mai17 direktor

Välja on töötatud enesehindamise alus ja läbi viidud pedagoogide 

enehindamine. apr.17 direktor Liina, Astrid, Külli

Nii kooli kui ka lasteaia õpetajad töötavad töögruppides tõrgeteta 

vastavalt vajadusele. sept.16-mai17

õppenõukogu 

liikmed

2. ÕPPE- JA KASVUKESKKOND

2.1 Kooli ja lasteaia füüsiline õppe- ka 

kasvukeskkond on turvaline ja 

kaasajastatud.

3.2 Personali proffessionaalsus on tõusnud.

3.3 Personal tunneb end ühtsema 

meeskonnana.

3. JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE
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Organisatsioonisiseselt kasutatakse operatiivseks infovahetuseks 

aktiivselt meililisti, kooli stende ja Stuudiumit. sept.16-mai17

õppenõukogu 

liikmed

Toimuvad iganädalased info- ja koostöökoosolekud. sept.16-mai17 direktor kõik õpetajad

Toimuvad koolitused nii kooli kui lasteaia lapsevanematele 

vähemalt kaks korda õppeaastas.
dets.16, aprill17

õppenõukogu 

esindaja 

hoolekogus töörühm 

Toimuvad sisukad lastevanemate koosolekud vähemalt kaks korda 

aastas.
sept.16, märts17

õppenõukogu 

esindaja 

hoolekogus direktor

Hoolekoguga tehakse läbipaistvat, sisukat ja eesmärgipärast 

koostööd.
sept.16-mai17

õppenõukogu 

esindaja 

hoolekogus direktor

Kooli kodulehekülg on valmis.

sept.16 Merli

Ave, Liina, Viljo, 

Rolf, Marje, Marin, 

Maigi

Kooli kodulehele ilmuvad operatiivselt uudised eelseisvatest ja 

toimunud üritustest, õpilasvõistluste tulemustest. sept.16-mai17 huvitöö grupp Merli

Toimub ühiskoolitus vähemalt korra õppeaastas. mai.17 direktor

Toimuvad ühisüritused kahe maja lasteaiaõpilastele. sept.16-mai17 Maigi, Marily

Toimuvad külaskäigud lastega teistesse rühmadesse. sept.16-mai17 Maigi, Marily

Leida koostööpartner ideest tooteni jõudmisel.
sept.16 Merli Elin 

Luuakse kooli sümboolikaga tooted. dets.16-mai17 Merli Elin

4.4 Koolil on oma sümboolikaga meened.

4.1 Koostöö ja head suhted 

lapsevanematega on paranenud.

4.2 Kooli kodulehekülg on mugav tööriist 

kõigile kooliga seotud inimestele.

4.3 Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad 

teevad tõhusat koostööd.

4. KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED

3.4 Vajalik info jõuab õigeaegselt kõigi 

osapoolteni.


