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Lüllemäe Põhikooli üldtööplaan 2019/20 õ-a
Õppeaasta peamised

1. Läbi õpetajate sihipärase tegutsemise on õpilastes arenenud õppimist toetavad õpiharjumused ning tõusnud on ka õpimotivatsioon.

eesmärgid:

2. Pedagoogilise personali pädevus on tõusnud kujundava hindamise ja õpilastes ettvõtlikkuse arendamise osas.
3. Kooli- ja lasteaiaõpetajad on arendanud oskusi digitehnoloogia osas, õppinud tundma uusi seadmeid ja kasutavad neid oma töös.
4. Lüllemäe Põhikooli lasteaed paistab silma oma sümboolikaga.
5. Kooli ümbritsevad huvigrupid on saanud anda panuse õpilaste arendamisse.

Eesmärgid valdkonniti
Tegevused
1. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
Toimub kujundava hindamise jätkukoolitus õpetajatele.
Lapsevanematele on tutvustatud hindamise põhimõtteid koolis.
Õpilastele on klassijuhatajatundides selgitatud hindamise põhimõtteid.
1.1 Hindamine on kõigile Läbi on arutatud ja protokollitud põhimõtted 4.-9. klassidele sõnalise tagasiside andmise
osapooltele üheselt
põhimõtetest.
arusaadav.
Koostatud on juhend üldõppe puhul õpilase arengust tagasiside andmise kohta Stuudiumis.

1.2 Koolis ja lasteaias
toimuvad üritused ja
huviringid toetavad
õpilaste huve ja vajadusi.

1.3 Eri huvigrupid on
kaasatud õppe- ja
kasvatustegevusse.

Täiendatud ja parandatud on slaidiesitluse koostamise ja hindamise juhend, millest kõik
õpetajad ühtmoodi lähtuvad.
Kaardistatud on õpilaste soovid huviringidele ja koostatud on huviringide graafik.
Koostatud on kooli õppe- ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaan ühes õpilasesinduse
sündmustega.
Koostatud on lasteaia õppe-ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaan.
Kaardistatud valdkonnad, mida lapsevanemad saaksid tulla klassis või kogu koolile
tutvustama tulla. Info tehakse ühtses, täiendamist võimaldavas vormis kõigile õpetajatele
pilves kättesaadavaks ja mugavalt kasutatavaks.
Jätkub koostöö Kaitseliiduga (kodutütred ja noorkotkad, laskmine).
Kohalik pastor on kaasatud väärtusõpetusse ja kohaloo õpetamisse.
Jätkub koostöö Karula rahvuspargiga ümbritseva looduskeskkonna tundmaõppimiseks ja
väärtustamiseks.
Tehakse koostööd Valga valla keskkonnapsetsialistidega õpilaste teadlikkuse tõstmiseks
keskkonnaprobleemide ja kaitse võimaluste osas.
Päästeteenistus ja politsei on kaasatud kooli ja lasteaia õppetegevusse.
Kooliõpilase ja lapsevanemaga on toimunud kaks arenguvestlust aastas. Koostatakse
vestluste kokkuvõtted ja kajastatakse Stuudiumis.

Tähtajad

Vastutaja

Kaasatud

I poolaasta
sept.19
sept.19

direktor
direktor
klassijuhatajad

kooliõpetajad
kooliõpetajad
aineõpetajad

I trimester

direktor

aineõpetajad

mai.20

direktor

sept.19

Rolf Saarna

sept.19

Ave Siilak

Elin Lihten, Anneli Varik,
Tarje Roosik, Heidi Kõvask
Liina Saksing, Tarje Roosik,
Ave Siilak, Külli Teder
klassijuhatajad

sept.19

direktor

ÕN liikmed

sept.19

lasteaiaõpetajad

okt.19

Ave Siilak

klassijuhatajad

õppeaasta
õppeaasta

Valev Sisov

õppeaasta

Rolf Saarna

Ave Siilak
ÕN liikmed
klassiõpetajad,
lasteaiaõpetajad

õppeaasta

Ave Siilak

õppeaasta
sept.19
märts.20

ÕN liikmed
ÕN liikmed

Liina Saksing,
Heidi Kõvask

klassijuhatajad

kasvatustegevusse.
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Karula piirkonna spordi-, kultuuri-, raamatukogu- ja noorsootöötajad on kaasatud kooli ja
lasteaia tegevustesse.

1.4 Õpilaste
õpiharjumused, motivatsioon ja -tulemused
on paranenud.

ÕN liikmed

Kuulõpukogunemistel esitab ÕE kuu tõusja nominendid ja laureaadi silmapaistva arengu eest.
õppeaasta
Õpilasesindus määrad kriteeriumid oma esimesel koosolekul.

Ave Siilak

ÕE liikmed

Toimub õpetajate arutelu ja kokkulepete sõlmimine, et õppeaasta jooksul teadlikult tegeleda
möödunud õppeaastal loetletud positiivsete õpiharjumuste kujundamisega kõigis
sept.19
klassiastmetes ja kõigis ainetundides (sh vihikute vormistamine).

Liina Saksing,
Heidi Kõvask

kooliõpetajad

TORE ja ÕE korraldavad õpiharjumuste populariseerimise kampaania.
Õpilasi tunnustatakse ja premeeritakse kogu kooli ees igakuistel koolipere kogunemistel.
Igal trimestril külastab klasse kooliväline oma ala spetsialist.

1.5 Klassijuhatajatundides Arutatakse läbi klassijuhatajatundide läbiviimise põhimõtted ja võimalik sisu kogu aasta
toimuv on lihtsasti jälgitav lõikes.
ja kooli õppekava täitmist
Klassijuhatajate tööd koordineerivad selleks valitud juhid.
toetav.
1.6 Toimunud on
rahuloluküsitlused õppe
kvaliteedi parandamiseks.

õppeaasta

1 x poolaastas Ave Siilak
õppeaasta
direktor
õppeaasta

ÕE ja TORE liikmed
kooliõpetajad, ÕE liikmed
klassi- ja aineõpetajad

sept.19

Liina Saksing,
Heidi Kõvask

õppeaasta

Heidi Kõvask, Liina
Saksing

mai.20

direktor

Klassiruumide valgutus on kontrollitud ja kohandatud nõuetele vastavaks.

dets.19

direktor

Täiustatud on lasteaialaste ja kooliõpilaste võimalused tegutseda õues. Lüllemäe lasteaia
mänguväljakule on paigaldatud eakohased kiiged, liivakast. Madal korvpallikorv on
paigaldatud Kaagjärve rühma õuealale ja Lüllemäele koolilastele.

õppeaasta

direktor

Valev Sisov

õppeaasta
dets.19
aug.20
dets.19
nov.19

direktor
direktor
direktor
direktor
direktor

kooli muusikud

dets.19

direktor

dets.19

direktor

Õpilaste ja lapsevanemate seas viiakse läbi rahuloluküsitlus.

klassijuhatajad

klassijuhatajad

2. ÕPPE- JA KASVUKESKKOND

Projekti raames soetatakse koolile bändivarustus.
2.1 Kooli ja lasteaia
Projektorid on paigaldatud statsionaarselt klassiruumide lakke.
füüsiline õppe- ka
Tualettruumides on teostatud kapitaalremont.
kasvukeskkond on
Kehalise õpetaja ruumis on teostatud sanitaarremont.
turvaline ja kaasajastatud.
Lasteaia sissepääsuuste kohale paigaldatakse lumetõkked.
Teostatud on koolimaja elektrisüsteemi ja ventilatsiooni seisukorra hindamine ning teostatud
parendustegevused.
Renoveeritud on tehnoloogiaklassi põrand ja ventilatsioon. Lahendatud on kodunduse klassi
kütteprobleem.

Valev Sisov

Merli Meresaar, Margus
Muttik
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2.2 Vaimne keskkond
lasteaias toetab lapsi
mitmekülgselt.

Kutsuda lasteaeda esinema teatritruppe, et luua lastele võimalus õppida kultuurisündmustel
õppeaasta
käitumist ja võimaldada sagedamini kultuurisündmustest osa saamist.
Pannakse rõhku looduses viibimisele ning maailma tunnetamisele ja tundma õppimisele läbi
looduse.
Lasteaiarühmades tehakse algust laste digipädevuste arendamisega tutvudes
programmeerimise algtõdedega eakohasel viisil kaasahaaravate vahendite abil.

direktor

lasteaiaõpetajad

õppeaasta

lasteaiaõpetajad

õppeaasta

lasteaiaõpetajad

Koostatakse kooli ja lasteaia sisehindamisaruanne 2016-2019.

sept.19

direktor

Koostatud on ajakohased töösisekorraeeskirjad.

dets.19

direktor

kogu personal

Ajakohastatakse palgakorralduse juhend.

sept.19

direktor

ÕN liikmed

Nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajatega viiakse läbi vähemalt üks arenguvestlus aastas.
Direktor annab õpetajate tööle rohkem tagasisidet ka õppeaasta jooksul.
Koostatud on koolitusplaan vastavalt õpetajatelt kogutud koolitussoovidele.

õppeaasta
õppeaasta
okt.19

direktor
direktor
direktor

ÕN liikmed
ÕN liikmed
ÕN liikmed

3. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
3.1 Koolikorralduslikud
dokumendid on
uuendatud.
3.2 Personalialased
dokumendid on
korrastatud ja kinnitatud.

3.3 Personali
professionaalsus on
tõusnud.

3.4 Õpetajate ja
lasteaiaõpetajate vahel
valitseb ühtsustunne.
3.5 Vajalik info jõuab
õigeaegselt kõigi
osapoolteni.

Kooliõpetajad külastavad kolleegide tunde ja annavad ükteisele tagasisidet.Lasteaiaõpetajad vähemalt korra
ÕN liikmed
vaatlevad üksteise tegevusi õpilastega ja annavad tagasisidet.
aastas
Keskendutakse personali digipädevuste arnedamisele ja digivahendite õppetöösse
rakendamisele.

õppeaasta

direktor

ÕN liikmed

Koolitustel käinud õpetajad jagavad saadud infot või praktilisi võtteid kolleegidega.
Kooli- ja lasteaiaõpetajatele leitakse vajaminev tugi õpilaste individuaalsuse toetamiseks.

õppeaasta
õppeaasta

ÕN liikmed
direktor

ÕN liikmed

Toimub taas lasteaiaõpetajate koolitus- ja õppereis teistesse lasteaedadesse eesmärgiga
koguda parimaid praktikaid õppe- ja kasvatustöö ning füüsilise keskkonna kujundamiseks.

veebr.20

direktor

lasteaiaõpetajad

Lasteaiaõpetajaid kaasatakse koolipoolsetesse pedagoogilistesse nõupidamistesse ning
ühisüritustesse.

õppeaasta

direktor

ÕN liikmed

Viiakse läbi iga-aastane meeskonnasisene ja rahulolu-uuring.

apr.20

direktor

Läbi Stuudiumi ja e-lasteaia toimub infovahetus kooli töötajate ja lastevanemate ning
lasteaiaõpetajate ja lastevanemate vahel.

õppeaasta

Ave Siilak, direktor ÕN liikmed

Kooliõpetajatega toimuvad iganädalased info- ja koostöökoosolekud. Lasteaiaõpetajatega
koosolek vähemalt üks kord kuus.

õppeaasta

direktor

ÕN liikmed
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4. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
4.1 Hoitakse koostööd ja
häid suhteid
lapsevanematega.

Trimestris korra toimub lapsevanematega mõttetalgute õhtu, infotund või koolitus.

Huvilistele lapsevanematele viiakse läbi Stuudiumi kasutamise koolitus.
Toimub sisukas lastevanemate koosolek vähemalt kord aastas.
Ollakse avatud koostööle hoolekoguga.
4.2 Kooli kodulehekülg on Kooli kodulehel on välja arendatud lasteaia osa.
mugav tööriist kõigile
Õpetajad edastavad operatiivselt oma rühma või klassiga toimuvatest huvitavatest
kooliga seotud inimestele. sündmustest kooli kodulehe tarvis uudiseid.
4.3 Lüllemäe Põhikooli
lasteaiarühmad ja kool
teevad tõhusat koostööd.

Jätkuvalt toimuvad ühisüritused lasteaiaõpilastele ja kooliõpilastele.
Toimuvad lõiminguprojektid ja külaskäigud kooli ja lasteaia vahel. Sobivaid projektide
lõpptulemusi jagatakse ka lasteaialastele (näitused vms).
Toimub VEPA sisekoolitus 6.-9. klasside õpetajatele.
Vaikuseminutite metoodika rakendatakse rohkem praktikasse.

4.5 Lüllemäe Põhikool
osaleb erinevates
programmides, mis aitavad Õpetajad kasutavad ja jagavad digivahendite kasutamise praktikaid oma ainetundides
rikastada õpilaste
Progetiigri keskkonna kaudu.
koolipäeva ning toetavad
õpitulemuste saavutamist.
Kool osaleb erinevates programmides eesmärgiga arendada õpilaste ettevõtlikkust.

kord trimestris
sept.19
sept.19
õppeaasta
mai.20

direktor
direktor
direktor
ÕN liikmed
Ave Siilak

ÕN liikmed

õppeaasta

Ave Siilak

kooli- ja lasteaiaõpetajad

õppeaasta

lasteaiaõpetajad,
kooliõpetajad

õppeaasta
sept.19
õppeaasta

direktor

õppeaasta

aineõpetajad

õppeaasta
jooksul

Birgit Tuulemets

direktor

ÕN liikmed
ÕN liikmed
ÕN liikmed

kooliõpetajad

