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Õppeaasta peamised eesmärgid: 1. Läbi õpetajate sihipärase tegutsemise on õpilastes arenenud õppimist toetavad õpiharjumused ning tõusnud on ka 

õpimotivatsioon.

2. Pedagoogilise personali pädevus on tõusnud kujundava hindamise, õpilastes ettvõtlikkuse arendamise ning õpilaste  

hariduslike erivajadustega tegelemisel.

Eesmärgid valdkonniti Tegevused Tähtajad Vastutaja Kaasatud 

Toimub kujundava hindamise jätkukoolitus õpetajatele. I  poolaasta direktor kooliõpetajad

Lapsevanematele on tutvustatud hindamise põhimõtteid koolis. sept.18 direktor kooliõpetajad

Õpilastele on klassijuhatajatundides selgitatud hindamise põhimõtteid.
sept.18 klassijuhatajad aineõpetajad

Toimub parimate praktikate kogumise õppereis õpetajatele (teiste koolide 

külastus, tundide vaatlus, vestlused õpetajatega).
II poolaasta direktor

Koostatud on juhend üldõppe puhul õpilase arengust tagasiside andmise 

kohta Stuudiumis.

nov.18 Heidi Kõvask

Elin Lihten, Anneli 

Varik, Tarje Roosik, 

direktor

Täiendatud ja parandatud on slaidiesitluse koostamise ja hindamise juhend.
okt.18 Rolf Saarna

Liina Saksing, Tarje 

Roosik

Kaardistatud on õpilaste soovid huviringidele ja koostatud on huviringide 

graafik. sept.18 Ave Siilak klassijuhatajad

Koostatud on kooli õppe- ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaan ühes 

õpilasesinduse üritustega. sept.18 direktor ÕN liikmed

Koostatud on lasteaia õppe-ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaan.
sept.18

Ulvi Sarapuu, Terje 

Küppar, Inga Balko lasteaiaõpetajad

Lüllemäe Põhikooli üldtööplaan 2018/19 õ-a

1.1 Hindamine on kõigile 

osapooltele üheselt arusaadav.

1.2 Koolis ja lasteaias toimuvad 

üritused ja huviringid toetavad 

õpilaste huve ja vajadusi.

1. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

3. Lasteaialapsed oskavad käituda kultuurisündmustel ning tegutseda looduses seda väärtustades.

4. Kooli ümbritsevad huvigrupid on saanud anda panuse õpilaste arendamisse.
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Kaardistatud valdkonnad, mida lapsevanemad saaksid tulla klassis või kogu 

koolile tutvustama tulla tehakse ühtses, täiendamist võimaldavas vormis 

kõigile õpetajatele kättesaadavaks ja mugavalt kasutatavaks.
nov.18 Ave Siilak klassijuhatajad

Toimub koostöö Kaitseliiduga (kodutütred ja noorkotkad, laskmine). õppeaasta 

jooksul

Ave Siilak, Valev 

Sisov, Viljo 

Remmel

Kohalik pastor on senisest suuremal määral kaasatud väärtusõpetusse ja 

kohaloo õpetamisse.

õppeaasta 

jooksul ÕN liikmed

Päästeteenistus ja politsei on  kaasatud kooli ja lasteaia õppetegevusse.
õppeaasta 

jooksul

lasteaia- ja 

kooliõpetajad

Kooliõpilase ja lapsevanemaga on toimunud kaks arenguvestlust aastas. 

Koostatakse vestluste kokkuvõtted ja kajastatakse Stuudiumis.
sept.18, 

märts.19 Liina Saksing klassijuhatajad

Karula piirkonna kultuuri-, raamatukogu- ja noorsootöötajad on kaasatud 

kooli ja lasteaia tegevustesse.

õppeaasta 

jooksul

lasteaia- ja 

kooliõpetajad

Toimuvad organieeritud arutelud, mille käigus õpetajad selgitavad välja 

ühised arusaamad õppimist toetavatest õpiharjumustest, tunnikäitumisest.
sept.18 Liina Saksing kooliõpetajad

Õpetajad tegelevad teadlikult kokkulepitud õpiharjumuste kujundamisega 

kõigis klassiastmetes ja kõigis ainetundides.

õppeaasta 

jooksul kooliõpetajad

TORE ja ÕE korraldavad õpiharjumuste populariseerimise kampaania.
1 kord 

poolaastas Ave Siilak

ÕE ja TORE 

õpilased

Õpilasi tunnustatakse ja premeeritakse kogu kooli ees igakuistel koolipere 

kogunemistel.

õppeaasta 

jooksul kooliõpetajad ÕE

Igal trimestril külastab klasse kooliväline oma ala spetsialist.
õppeaasta 

jooksul

Ave Siilak, Tarje 

Roosik aineõpetajad

1.5 Klassijuhatajatundides toimuv 

on lihtsasti jälgitav ja kooli 

õppekava täitmist toetav.

Klassijuhatajate tööd koordineerib selleks valitud juht. õppeaasta 

jooksul

Heidi Kõvask, Liina 

Saksing

1.3 Eri huvigrupid on kaasatud 

õppe- ja kasvatustegevusse.

1.4 Õpilaste õpiharjumused, -

motivatsioon ja -tulemused on 

paranenud.
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Katsetatakse elektroonilisi tööriistu rahuloluküsitluse läbiviimiseks sobiva 

leidmiseks ja koostatakse küsimused. Küsimustikud vormistatakse 

kooliastmeti eakohaselt. I poolaasta

Tarje Roosik, Ave 

Siilak, direktor kooliõpetajad

Õpilaste seas viiakse läbi rahuloluküsitlus.
aprill-mai.18 direktor klassijuhatajad

Klassiruumide valgutus on kontrollitud ja kohandatud nõuetele vastavaks.
nov.18 direktor

Täiustatud on lasteaialaste ja kooliõpilaste võimalused tegutseda õues. 

Lüllemäe lasteaia mänguväljakule on paigaldatud vedrukiik seljatoega, 

sõimelastele kiik puidust raamiga. Madal korvpallikorv Kaagjärve rühma õuele 

ja koolilastele.
õppeaasta 

jooksul

Valev Sisov, 

direktor

Välja on selgitatud vajadused ja võimalused kooli ning lasteaeda  pillide juurde 

soetamiseks. Pille soetatakse juurde kooli eelarvest ning projektide toel.
mai.19

Triin Tanilas, 

Cathlen Haugas direktor

Projektorid on paigaldatud statsionaarselt klassiruumide lakke. juuni.19 direktor

Teostatakse kooli tualettruumide sanitaarremont. Ustele paigaldatakse 

sulgurid. aug.19 direktor Valev Sisov

Möbleeritakse saali inventariruumid. dets.18 direktor Valev Sisov

Lasteaia sissepääsuuste kohale paigaldatakse lumetõkked. nov.18 direktor

Kooli hoovi madalseiklusraja rajamine projektide toel. aug.19 Valev Sisov

Teostatakse koolimaja elektrisüsteemide ja ventilatsiooni seisukorra 

hindamine ning võetakse hinnapakkumine parandustegevustele. nov.18 direktor

Koostatakse plaan ning võetakse pakkumised tehnoloogia- ja käsitööklassi 

renoveerimiseks. 

nov.18 direktor

Merli Meresaar, 

Margus Muttik, 

Valev Sisov, Viljo 

Remmel

2. ÕPPE- JA KASVUKESKKOND

1.6 Toimunud on rahuloluküsitlus 

õpilastele

2.1 Kooli ja lasteaia füüsiline õppe- 

ka kasvukeskkond on turvaline ja 

kaasajastatud.
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Kutsuda lasteaeda esinema teatritruppe, et luua lastele võimalus õppida 

kultuurisündmustel käitumist ja võimaldada sagedamini kultuurisündmustest 

osa saamist.

õppeaasta 

jooksul direktor lasteaiaõpetajad

Lasteaiarühmades keskendutakse käitumisoskuste kujundamisele  (käitumine 

õppekäikudel, teatris, üksteisega rühmas, looduses) ning õues õppimisele 

(looduse muutuste vaatlemine, looduses ohutu liiklemine). 
õppeaasta 

jooksul lasteaiaõpetajad

3.1 Koolikorralduslikud 

dokumendid on uuendatud. Koostatakse kooli ja lasteaia sisehindamisaruanne. okt.18 direktor

3.2 Personalialased dokumendid on 

korrastatud ja kinnitatud.
Ajakohastatakse palgakorralduse juhend. 

mai.19 direktor ÕN liikmed

Nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajatega viiakse läbi vähemalt üks arenguvestlus 

aastas.

õppeaasta 

jooksul direktor ÕN liikmed

Koostatakse koolitusplaan. okt.18 direktor ÕN liikmed

Kooliõpetajad külastavad kolleegide tunde ja annavad ükteisele 

tagasisidet.Lasteaiaõpetajad vaatlevad üksteise tegevusi õpilastega ja 

annavad tagasisidet.
vähemalt 

korra aastas ÕN liikmed

Koolitustel käinud õpetajad jagavad saadud infot või praktilisi võtteid 

kolleegidega.

õppeaasta 

jooksul

koolitusel käinud 

õpetajad

Kooli- ja lasteaiaõpetajatele leitakse vajaminev tugi õpilaste individuaalsuse 

toetamiseks.

õppeaasta 

jooksul direktor ÕN liikmed

Toimub on lasteaiaõpetajate koolitus- ja õppereis teistesse lasteaedadesse 

eesmärgiga koguda parimaid praktikaid õppe- ja kasvatustöö ning füüsilise 

keskkonna kujundamiseks.

kord 

õppeaastas direktor lasteaiaõpetajad

Lasteaiaõpetajaid kaasatakse koolipoolsetesse pedagoogilistesse 

nõupidamistesse ning ühisüritustesse.

õppeaasta 

jooksul direktor ÕN liikmed

Viiakse läbi iga-aastane meeskonnasisene ja rahulolu-uuring.
apr.19 direktor

3.3 Personali professionaalsus on 

tõusnud.

3.4 Õpetajate ja lasteaiaõpetajate 

vahel valitseb ühtsustunne.

2.2 Vaimne keskkond lasteaias 

toetab lapse loovust, huvi teatri ja 

lugemise ning ümbritseva 

looduskeskkonna vastu.

3. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
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Läbi Stuudiumi ja e-lasteaia toimub infovahetus kooli töötajate ja 

lastevanemate ning lasteaiaõpetajate ja lastevanemate vahel.
õppeaasta 

jooksul Ave Siilak, direktor kooliõpetajad

Kooliõpetajatega toimuvad iganädalased info- ja koostöökoosolekud. 

Lasteaiaõpetajatega üks kord kuus.
õppeaasta 

jooksul direktor ÕN liikmed

Trimestris korra toimub lapsevanematega mõttetalgute õhtu või infotund.
kord 

trimestris direktor ÕN liikmed

Toimub sisukas lastevanemate koosolek vähemalt kord aastas. sept.18 direktor

Hoolekoguga tehakse läbipaistvat, sisukat ja eesmärgipärast koostööd. õppeaasta 

jooksul

õppenõukogu 

esindaja 

hoolekogus direktor

Kooli kodulehel on välja arendatud lasteaia osa.

märts.19

Merli Meresaar, 

Ave Siilak, Marin 

Abolin

Õpetajad edastavad operatiivselt oma rühma või klassiga toimuvatest 

huvitavatest sündmustest kooli kodulehe tarvis uudiseid.
õppeaasta 

jooksul Ave Siilak

kooli- ja 

lasteaiaõpetajad

Jätkuvalt toimuvad ühisüritused kahe maja lasteaiaõpilastele ning 

lasteaiaõpilastele ja kooliõpilastele.
õppeaasta 

jooksul

lasteaiaõpetajad,  

kooliõpetajad

Jätkuvad külaskäigud lastega teistesse rühmadesse.
õppeaasta 

jooksul lasteaiaõpetajad

Korraldatakse mõttetalgud meenete ideede kogumiseks. okt.18 Birgit Tuulemets kooliõpetajad

Leitakse meenete valmistajad. okt-nov.18 Birgit Tuulemets kooliõpetajad

Luuakse kooli sümboolikaga toodete kasutamise põhimõtted ning 

fikseeritakse need kirjalikult. nov.18 Birgit Tuulemets kooliõpetajad

Lasteaed ja kool rakendavad aktiivselt Kiusamisest vabaks! ja VEPA (ainult 

kool) programme ning võtavad kasutusele ka vaikuseminutite metoodika.
sept.18 ÕN liikmed

Kool osaleb erinevates programmides eesmärgiga arendada õpilaste 

ettevõtlikkust.

õppeaasta 

jooksul Birgit Tuulemets kooliõpetajad

3.5 Vajalik info jõuab õigeaegselt 

kõigi osapoolteni.

4.4 Koolil on oma sümboolikaga 

meened.

4.5 Lüllemäe Põhikool osaleb 

erinevates programmides, mis 

aitavad rikastada õpilaste 

koolipäeva ning toetavad 

õpitulemuste saavutamist.

4.1 Hoitakse koostööd ja häid 

suhteid lapsevanematega.

4.2 Kooli kodulehekülg on mugav 

tööriist kõigile kooliga seotud 

inimestele.

4.3 Lüllemäe Põhikooli 

lasteaiarühmad ja kool teevad 

tõhusat koostööd.

4. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
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4.6 Toimunud on vilistlasõhtu, et 

värskendada kontakte järgmisel 

õppeaastal asetleidva juubeli-aasta 

sündmuse tarvis. Korraldatakse vilistlasõhtu. nov.18

Merli, Tarje, 

Margus, Valev, 

Triin kooliõpetajad


