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ÕPPEAASTA TEEMA JA ÜLDEESMÄRGID  
 

Teema: “LOODUSE VÕLU LOOB ÕPPIMISE HIMU” 

Üldeesmärgid: 

● Varbola Lasteaed - Algkooli tegevuses kehtivate dokumentide, kordade ja sisehindamissüsteemi 

uuendamine.  

● Töötajate sh uute töötajate toetamine, mentorluse juhtimise kaudu. 

● Õppija võimetekohase arengu ja õppimise toetamine, et luua seoseid, mõista ja tunnetada 

ümbritsevat maailma terviklikult. 

 

ÕPPEAASTAT LÄBIVAD TEGEVUSED 

 

 

EESTVEDAMINE JA PERSONALI JUHTIMINE 

 

EESMÄRK TEGEVUSED VASTUTAJA 

Kehtiva 

sisehindamise korra 

hindamine ja 

uuendamine 

● personali osalemine sisehindamises - 

personali rahulolu uuringu läbiviimine;  
● aedkooli kehtivate kordade uuendamine 

ja muudatuste sisseviimine 

õppejuht 

direktor 

 

Personali toetamine  

ja inspireerimine 

 

 

● mentorluse rakendamine - noorte ja 

uute töötajate toetamine; 
● tasemeõppes õppimine ja 

täiendkoolitustel osalemine; 
● töökeskkonnavoliniku valimine ja 

koolitamine. 

 

direktor 

õppejuht 

 

 

 

JÄTKUSUUTLIKKUS JA KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

EESMÄRK TEGEVUSED VASTUTAJA 

Kool kasutab 

ressursse 

eesmärgipäraselt, 

säästvalt.  

● projektide kirjutamine lisarahastuse 

taotlemiseks; 
● aedkooli ruumide remontimine. 

 

direktor,  

õppejuht 

Õppe- ja 

töökeskkonna 

arendamine 

● vihmaveerennide ja räästalaudade 

väljavahetamine; 
● aedkooli õueala planeerimine; 

projekteerimine (skate pargi elemendi, 

turvakaamerate paigaldamine, 

territooriumi haljastamine); 

direktor 
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● kooli koridori kohandamine aktuste, 

ürituste läbiviimiseks (kokkupandav 

lava); 
● võimla põranda lihvimine ja lakkimine. 

Efektiivne ja 

asjakohane koostöö 

erinevate 

huvigruppidega 

õppija arengu 

toetamisel. 

● erinevate meediakanalite kasutamine 

aedkooli tegevuse kajastamiseks; 
● osalemine projektitegevustes; 

● lastevanemate kaasamine tagasiside 

saamiseks, erinevate valdkondade 

arendustöösse ja ühistegevustesse; 

● koostöö tugisüsteemidega (logopeed, 

OV spetsialistid ja kooliväline 

nõustamis meeskond). 

 

õppejuht 

direktor 

 

 

ÕPPEKASVATUSTÖÖ JA ÕPPIJATE INDIVIDUAALSE ARENGU 

TOETAMINE 

EESMÄRK TEGEVUSED VASTUTAJA 

Üldpädevuste ja 

sotsiaalsete oskuste 

arendamine 

(muutunud õpikäsituse 

rakendamine, 

õppetegevuste 

lõimimine, 

projektitegevuste 

arendamine) 

● sotsiaalsete oskuste õpetamine ja 

arendamine igapäevatöös; 
● ettevõtlikkuse, iseseisvuse ja valikute 

tegemise toetamine läbi õppetöö; 
● õpiabi rühma käivitamine; 
● projektipäevade ja – nädalate 

läbiviimine; 
● IKT vahendite teadlik ja sihipärane 

kasutamine; 
● hariduslikes õppeprogrammides 

osalemine - (teaduskeskused, 

muuseumid, teatrid jt); 
● õuesõppe võimaluste rakendamine ja 

lõimitud tegevuste läbiviimine 

õueklassis; 
● väljasõidud ja õppekäigud; 

●  osavõtt vabariiklikest kampaaniatest 

ja projektidest; 

● ühisüritused. 

õppejuht 

HEVko 

haridustehnoloog 

õpetajad 

Õppekava 

arendamine ja 

täiendamine 

● lasteaia õppekava muutmine ja 

täiendamine vastavalt alushariduse 

riiklikule õppekavale; 
● koolis kujundava hindamise 

põhimõtete ja kriteeriumite 

ülevaatamine. 

õppejuht 

õpetajad 

Õppija arengu 

toetamine 

(õppija 

individuaalsuse 

toetamiseks osapooli 

kaasav koostöö) 

● täiendada arenguliste ja 

erivajadustega õppijate õppetöö 

korraldamist, lähtuvalt õppija 

individuaalsest arengust; 
● õppija ainealaste tugevuste 

märkamine ning arendamine - 

direktor 

õppejuht 

õpetajad 
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osalemine konkurssidel, võistlustel, 

olümpiaadidel; 
● õpiabi töö, üld- ja tõhustatud toe 

rakendamine; 
● LKK (liikuma kutsuv kool) 

võimaluste rakendamine; 
 

 

 

 

Üldtööplaani sündmuste kava 2019/20. õa  
I poolaasta 

2020 on digikultuuri aasta  
  

August  
Kuupäev  Sündmus  Vastutaja  Kaasatud   

 22.08 

Õppenõukogu; töökoosolek; 

möödunud õppeaasta kokkuvõte ja 

2019/2020 õppeaasta üldtööplaani 

kinnitamine 

Direktor  
Aedkooli personal  

  

  

Andmete korrastamine EHIS-´es, 

eKooli ja Eliisi sissekannete 

tegemine 

    Direktor    

R, 22.08 Kooli lastevanemate koosolek      Õppejuht   

September  
 Numbrilise ja sümbolitega hindamise I  hindamisperiood  

1. september – 29. november   

I õppeperiood 1. september – 20. oktoober   

Kuupäev  Sündmus  Vastutaja  Kaasatud   

Teisipäeviti 

14.00 -15.00 
Kooliõpetajate infotund Õppejuht 

  

 Õpetajad 

Kolmapäeviti  

14.00 - 15.00 
     Lasteaiaõpetajate infotund Di Õppejuht Õpetajad  

01.09.  
Kooliaasta avaaktus, algus  

kell 13.00 
Direktor; õppejuht  

Klassiõpetajad ja 

muusikaõpetaja 

02.09.  
Kooliõpilaste matkapäev Rabivere 

rabasse 
Klassiõpetajad   
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02.09.        Tarkusepäeva tähistamine lasteaias      Tarkusepäeva Huvijuht  Rühmaõpetajad 

04.09.  
Lasteaia (Muumipõnnide rühma) 

lastevanemate üldkoosolek 17.00  
Direktor  Rühmaõpetajad 

09.09.  
Lasteaia (Muumitrollide rühma) 

lastevanemate üldkoosolek 17.00 
Direktor Rühmaõpetajad 

11.09.  
Tugisüsteemide ümarlaud 

Märjamaal 
HEVKO Klassiõpetajad 

16.09.  Hoolekogu koosolek      

17.09. 
Sussiteater “Mina ja mina”  

kell 11.30 
Õppejuht 

Õpilased ja 

lapsed 

23. - 27.09.  Euroopa spordinädal  

Õppejuht, 

kehalise 

kasvatuse õpetaja 

Rühma- ja 

klassiõpetajad 

23. 09. SÜGISLAAT-KOHVIK (perepäev) Direktor 
Aedkooli 

peresonal 

26.09.  
Spordipäev, koos Kernu kooliga; 

Kernu kooli staadionil  

Kehalise 

kasvatuse õpetaja 
  

27.09. 

Kohtumine endise 

kergejõustiklase, lapsevanem 

Marko Aleksejeviga 

(kõrgushüppaja) 

Direktor  

Oktoober  
Kuupäev  Sündmus  Vastutaja  Kaasatud   

Teisipäeviti 

14.00 -15.00 
Kooliõpetajate infotund Õppejuht Õpetajad 

Kolmapäeviti  

14.00 - 15.00 
Lasteaiaõpetajate infotund Õppejuht Õpetajad 

R, 07.10.  Õpetajate päev  Õppejuht   

P,  08.10.  
Kooliõpilaste õppeprogramm 

Pernova hariduskeskuses 
Õppejuht Klassiõpetajad  

K, 16.10.  
Muumitrollide rühma 

õppeekskursioon Jalase rabasse 
Rühmaõpetajad E 

  

Sügisvaheaeg 21. oktoober – 27. oktoober  

II õppeperiood 28. oktoober – 22. detsember  

  

November  
Kuupäev  Sündmus  Vastutaja  Kaasatud   



Kooskõlastatud õppenõukogu otsusega pr. nr 1-5/6  22.08.2019 

Kinnitatud direktori 30.08. 2019 nr 1-2/20  käskkirjaga. 

Teisipäeviti 

14.00 -15.00 
Kooliõpetajate infotund Õppejuht Õpetajad 

Kolmapäeviti  

14.00 - 15.00 
Lasteaiaõpetajate infotund Õppejuht Õpetajad 

01.11 

Hingedepäeva tähistamine - 

küünalde süütamine Nissi 

kalmistul (kooliõpilased) 

Klassiõpetajad  

   05.11.  
Kooliõpilaste haridusprogramm 

Sillaotsa Talumuuseumis  
Õppejuht Klassiõpetajad 

06. - 08.11.  
Isadepäeva tähistamine lasteaias ja 

koolis  
Õppejuht 

 rühmaõpetajad; 

Kaitseliit 

13.11.   Teater “Vaeslaps ja talutütar” Õppejuht 
Harry Gustavsoni 

Lasteteater 

26.11.  
Õppenõukogu - I hindamisperioodi 

lõpp 
Direktor 

klassi- ja 

aineõpetajad 

Detsember  
Kuupäev  Sündmus  Vastutaja  Kaasatud   

Teisipäeviti 

14.00 -15.00 
Kooliõpetajate infotund Õppejuht Õpetajad 

Kolmapäeviti  

14.00 - 15.00 
Lasteaiaõpetajate infotund Õppejuht Õpetajad 

29.11.-01.12.  
Robotex 2019 (täpsem kuupäev 

sügisel, kui ajakava avaldatakse)  
Haridustehnoloog    

02.12.  Advendihommik - Jõuluootus Õpetajad   

09.12.  Jõululaat - kohvik    Õpetajad   

18.12.  
Aedkooli JÕULUPIDU,  

kell 16.00 - 18.00 
Õppejuht Muusikaõpetajad 

20.12.  
Aedkoolipere ühine pidulik 

jõululõuna,  
Direktor    

  

Numbrilise hindamise II hindamisperiood 02. detsember - 06. märts  

Jõuluvaheaeg 23. detsember - 05. jaanuar  

III õppeperiood 06. jaanuar-23. veebruar  

  

  
 


